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 ىرأو ةالص لضفأ هيلع ا لوسر انديسعيمالسلاو ةالصلاو هلل دحلا

 . نددلا موي ىلإ هتوعدب اعدو هتئس ىلع راس نمو ة؟اهجأو هلآ ىلعو « مالس

 :داجيعيو

 لغشت لارت امو تناك ىتا تاعوضوملا أ نم ةيوحناا تارورضلا نإف

 . ىرعلا و>تلا باوبأ قرطي سراد لك نهذ

 نيمضاولا لئاوأ ناك لهو  تأشن ىتمو - تأشن اذا .لءاست اعرو

 مالك رم ريثكلا ىلع اوقلطأ نيح « قح ىلع هيف نيثحابلا لئاوأ 10

 ؟ مأإ ٠١ لوؤم - ليلق- ةرورض  ذاش  طلغ  أظخ : لثم اظافلأ لا

 نازيم ىف همضأل وحناا ف تارورضلا نم ابناج ترثخا دقف نكي امبمو

 « تالؤاست نم سرادلا نهذ ىف رودي ال فاش باوج ىلإ لصأ ىلعا ؛ ثحبلا

 نأ نكي ال أدحا و انمي نإذ ءارنم رخآآ بناج ثحبل ليقتسملا ىف قف وأ ىلعلو

 . اهبعوتسي وأ ابيفوي

 دمتسا هنف « ىنقفوي نأ لأآسأ هللاو

 ا * . قيفوتلاو نوعلا
 0 فاؤال

 < لبث دحأ دماح روتكد

 رمال ةرهاقلا

1 

0 



 وحللا ىف هرورضلا هاش ا

 تسلو هل عضاو لوأو « وحتلا ةأعن لوح نيثحابلا ني فالخ رودي ٠

 ةقيقح حبصأ دق وحتلا نإ : لوقأ نأ عيطتسأ امو « نآلا كلذ قيقت ددصب

 مرك بلاط ىأ نب ىلع انديسنيب ةعقاولا ةرتفلا ىف كلذو « اننيعأمامأ ةلثئام ةعقاو

 ىف نذإلا وأ «'وحنلا عضو هيلإ بست نم لوأ هرايتعاب (ه ع. م ) هبجو هلل

 ةرتف ىهو ( © !07 م ) نمره نب نمرلا دبع نيبو « هيف كارتشإلا وأ « هعضو

- 5 355 01 

 ٠ أبيرقت ةنس نيعيس نم برق داكت

 له 2 قدأ ةرابعب وأ ؟ ضحم ىلرع وه له 0 ىحنلا لوح فالك رودي 3

 وأ ءدنبلا ىأ نانويلاكىرخلا مهآلا نم لوقنم ىأ « ىلرعلا نمذلا راكبا وه

 . ؟ اههريغو ةفسافلاو قطالاك مولع لنه هريخد "َ * ايرع 5

 باوصأ أر ىلعو «هرضراعمو هوديؤم ةثالثلا نم ىأر لكاف نكي امبمو

 مث « ادق نيفورعم اناكضورعلاو ةيبرءلا نإ لوقي هنإف سراف ن نإ لوألا ىأرلا

 0 ةينرعلا ددكؤ دوسالا وبأ ءاج ىح سانلا ىديأ 2 القو مايآلا امبيلع تنأ

 (7ضورءلا ايحأف « ليلخلا ءاجو

 ممأر ىلعو ةاحتللناك مث ؛ اه دق ىرظنلا وحتلا اوفرع برعلا نأ ىنعي اذهو

 ثيداحأ ىقعم اف «كلذكر ءالاناكاذإو 2 هئايحإو 2 ةدلي كيج لضف دوسالا وبأ

 لوآلامجرملا ناك كلذنأو ٠ ةيوغللا ممترطقو « ةيناسللا برعلا ةقيلس نع ءايلعلا

 هوور امو « ةاحئااتاحالطصاب برعلا لبج نع مهتيذاحأ نيأ مث ؛ةاحنلل ريخآلاو

 ناك اذإف . . هيع أدي أم ناهرب رب هدعبو كلذ لك ليق نأو رايخالا نم كلذ ىف

 ) )1ىحاصلل / ٠٠١



 4 ادع

 « ةيرظنلا دعاوقلل ابيف .رثأ ال «ةيقيبطت ةيلمع ةفرعم وحنلا تفرع برعلانأ دي ِ

 « رشمتت نسلالاو « دست قئالسلا تأدب مث «تاحلطصملا كلت ابذ مأ الو

 « سانلل اممضونم ماقف « نوئشاذلا اهيلإ عرفي ةيرظن طباوض ىلإ مولا جاتحاف

 كلذف ء ابل اديدجتو اثعب هلع ناكف ؛ ميدقلا ةخالا عقاو ىلع ابعضو ىف ًادمتعم

 رعشلل عدتبي مل ليلخلا نإف « ضورملا ىلع قيطني اك ودتلا ىلع قيطني لوقعم أ

 رعششلا نولوقي اوناك «هابق ءارعشلا نإو « ةيف ايلمع نكت مل ءاناحلأو انازوأ

 «ايرظن الع هعضوب ىلمعلا عقاولا ايحأ ىذلا هدحو هنكسلو « هئاحلأو هاقيسوع

 هع ليق كلذاو « هل اطباضو انزو هأدج مث 0 ءاصقتساو 7 ءاصخأو هنم هجتنتسا

 2” ضورعلا جرختسا نم لوأ هنإ

 ؟ اقالطإ دحأ كلذ ىلإ رشي مل اذاءلف ءاحيحص سراف ننا هيعدي ام ناك اذإو

 ىنب ىأ ؟ كلذىلإ راشأ اك ميدق وحن ىلع ىنب له ؟ لمعلا وحنا ىنب ءىث ىأ ىلع مث

 ةقيلسلا ىلع ىنب دقناك اذإو ؟ نيثحابلا نم ريثك كلذ ىلإ راشأ م طقف ةقيلسلا لع

 . ؟ ةقيلسلا كلت تينب ءىث ىأ لعف

 مالك ىلعأدمتعم هطارنتساو ءرحذلا راكبا دوسالا ىنأ ىلإ نوبسني مهاب املع

 ثعب وأ « ميدق لع ءايحإب ماقدنأ ىلإ ةراشإلا نود « طقف ةقيلسلا لع وأ «برعلا

 :مايألا دي هيلع تنأ مله ىف ةامحلا

 نامزلا مدق ىف مل ناك برملا ىرأ دسص#ي سراف نبا لماو

 قئارطو « ميبيلاسأ ىف هودوعتو . هلاوستم ىلع اوجسأو « هومبف وحن

 « معدل ةيناسل ةكام تحيصأو , ةقيلسلا مويدل توك قى ؛ ممالك

 وح لإ ةجاحي اودوعي ملف 4 ءابالا نع ءانالا هثراوت ره كلذ راصو

 ةيبرعلا ةقيلسلا ىف اح ىتب هنكلو : نامؤلا هيلع أو «وحتلا سردف « هتولعتي

 ٠ 31 - © / ىبرعلا وحنلا رظنا ())



 ب هك دذدص

 «هيلإ عوج رلا نكس طوط## وأ ؛ لوقنم مع وأ « نودم بانك نود « ةثوروأ ا

 دوسالا ىلأ لع نوكي اذه و ؛ ةرك اذلاو ظفحلا ىلع نودمتءي نويمأ موق عبنأل

 اباتك اودمي مل منال ء تقولا سفن هن ىف اراك داو ميدقلا ىحتال نيد هب رصأعمو

 اذع هنم اوقّدساو «هيلع اودمتعا اعجرم ةقياسلا ىف اودجو امإو ؛ هيل] نوعجرب

 . تاحالطصاو دعاوقو تاب رظن هل تراصو روطت ؛ اريدج

 سراف نبا هيعلي م ناكذإ ع ىدهو ميدقلا وحلا ىد ىد لءاستأ ىنكلو

 ناك نإ تاوكت ساسأ ىأ ىلعو ةيناسللا ةقيلسلا كلت تنوكت ىم وأ ؟ اديحص

 . خيدص ريغ هةيعلل ام

 ىف ةغللا مظنت ابساسأ « نيمعتلا نم ةئيعم اطامأ اردوعت برعلا نأ ىرأ إو

 تالامعتسا نيب ةقرفتلا هنم ضرغلا « ايرطف اردوعت « ىلوآلا اهئيوكت لحام

 ةأثن تأشن «ىبرعلا رمشلا نازوأ نأ 5« مايفإلاو ميفلل الصوت « ةفلتخلا ةغللا

 نم قتسا هنأ ليلخلا هلعف ام لكو « ضورعلل لع ليلخلا عضي نأ لبق ؛ ةيرطف

 ًاضيأ لءاستأ تنك نإو « هريغ نع رعشلا نم نول لك زب ؛ طباوض ممراعشأ

 ءىث نع بيجت وأ ال فدك مايآلا لعاو ؟ ةروصا) هذوب ىبرعلا رءشلا أشن ى

 ةرئاخلا ةلّمسالا نم

 مولعلا رثاس نم هريغك ىحتلا نأ هيف كش ال امم : نوع نسح روتكدلا لوقي

 ءاداألل ةصاخلا قرطلا هذه نأ ىأ « املع نوكي نأ لبق ءانف أشن دق «ىرخألا

 اهبلع تنمو « اهيلاسأو « اهبيك ارث ىف دارطإب تمزتاا دق « ةييرملا ةغللا ىف

 « ايملع عضو ىحنلا دعاوق ا عضوت نأ لبق « مهعئايط نم تنكسكو « مهتسلأ

 اذه حص نإ نيون مامأ نحنف نذإو « ىذتحتو فرعتل «ةلقتسم ةسارد سردتو

 ىماسأ ريصنعو ةغللانم ءزج ورف ىنفلا وحنلا امأ « ىملع وو ء ىنف وحن « رييعتلا

 نوكي داكي « ةخللا ف هتأشن ف وهو « ةقار ةيدبم ةخلك « اهنيوكست رصانع نم
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 تاه دع

 زواج نأ دعب ةيئرعلا ةغالانإف «لمعلا وه هدوجو َْف ننانالا ناكذإو 2 ايرطف

 تحئلاو قاقتشالا ثيحع نيكو 2 ايف فرصتي لمعلا أدبيو 3 ةلوقطلا ةل> رم

 «بيك ارتااهذه نس ةزيمملاطي اوضلا عضور ع بيك !رثااثيح نهم“ 0 فيرصتلاو

 " مازتلإلا ىلإ عمتجلا فورظل !مترياسم مكحب ابسفن دمت «ىناعملل !مئادآل ةبسنلاب

 ) هللا نهةعقوأ ةبسنل ايظفل لك ةفرعملو 0 بيك ارتااضعب زيي 3 طباوضلاضعب

 نونفلا رئاسك وهو « ىنفلا وحالانع ةرايع قه « لوآلا امتروص ىف طباوضااهذه

 عل" ىماعلا وحتلا قيسي

 وحنلاب هامسأ ام أتذ ىتم باوجلا بلطت ةرئاخلا ةلئسالا لازت ال كلذ عمو

 ؟ هتأشن بابسأ امو « هتيادب تناك نم دي ىلعو « ىنفلا

 نأ ىنمي وأ ؟ ةقيلسلاب دعب اهف ىمس ىذلا وه ىنفلا وحتلا نأ ىنمي لهو

 ؟ هيلع تيب دق ةقياسلا

 وأ « هيرصاعمو دوسألا ىلأ دي ىلع ربظ ىذلا وه ىملعلا ىحتلا نأ ىنمي لهو

 ؟ هيرصاعمو دوسالا ىلأ لبق ربظ امهأ نعي

 هيأرو اذه ؛ هلاؤس ىلإ انجوحأ اا نرع ولو « باوجلا فرعي هتياو

 هنأ 6« ضرعلا ةقيرطو ريبعتلا ففالتخا مم « ةقيلسلاب لاق نم ىأر نم بيرق

 لرم ديذم ىلإ ةجاح ىف ناك نإو « سراف نبأ ىأر نم ءىثلا ضعب بيرق

 نم ىلنرعلا لقعلا هاعو « ليصأ ىبرع تين وحلا نأ دكؤي هنكلو ؛ حاضيإلا

 اهتالامعتسا نيب ةقرفتلاو ء ةسغللا مظننل « ىلوآلا لحارملا ذنم ؛ ةقيعب نامزأ

 «ىرخأو ةظفا لك نيب ازييمت ء ةرسك وأ , ةحتف وأ « ةمض عضوي . ةفلتخلا

 مينا تايمر ىمللل اعاسرإ كاكا” ىذا ينقوجر «ةلدبملا نما اكل
 دوسألاوبأماقق «تاكرحلاهذهنذاوت لتخاومريغب برعلا طلتخا ىتح «ماهفإلاو

 ةثوروألا ةئالا عقاو ىلع اداتعا « اهنيودتو « طياوضلا هذه هاقتساب هورصاعمو

 )١( الو 278 ص وحللاو ةغللا -..



 ىف ناك هلأ ه١ كش الو 03 لاككلاو لماكتلا وم ةعا رس قطع ىحنلا راسو 2 مودل

 م رعشلا نم تيب موق وأ ةبأ ريسفت لود ةقرفتم لئاسم ةراثإ در هرمأ أديم

 « هب ىلاوملا لغتشا ء دوسالا ىلأو ىلع دعب هنأ كلذ ىلإ فضأ « فولأملا ىلع رحب

 ءالؤد ناكو 0 نيينايرسلاب لصتا نم مونمو 2 ىداس سراف هلصأ نم مهنمو

 2 5 نام انامحأ هوذ> اوذتءا و

 قع وأ مهع لوقنم ودنلا نأ اذه ىعإ لم نكلو 26 ىلاوملا لغتشا مهن

 ؟ موحش رأت هنأ

 :ديأر لكاو ؛ نيمأ دحأ ىأر وبف نكي امبمو

 « ءاقترالاو ءوشنلا سيماوال امبط هل- ايمو هتأثن ىف وحنلا راس اذكهو و

 ثحابمىوس رمآلا لوأ ىف هنم عضوي ملذإ « اريغص ؛ ىح ناك لك لثم أدب دقف

 روعشل كلذو ؛ ةعساو ىطخم لايكلا ىحت ريسي ذخأ هنأ ريغ « ةيلوأ اياضقو « ةلمت

 ىضقيو « مهتكلم كسفي داك ىذلا « نحللا ءانو رطخلا امفد « هيلإ ةجاحلاب ءايلعلا

 كيل مهتغل ىلع

 نيبو مهثيبو ؛ ممآرق نيبو مهنيبو « ليصآلا مهئارت نيبو. مهيب لرحو

 ٠ نابلا عئار نم هوثرو امو« ملاثمأو مراكحو مر عش

 مالك ىلع ابصنم ناك ريكفتلا نكتلو « ثحاب لكل اناديم ىحتلا راصو

 « مالسلاو ةالدلا هيلع هللا لوسر ثيدحو : مركللا نآرقلا ةساردو *« برعلا

 ضورفملا ناكو « مهمالك ىلع ىبم « طباوضلا نوكنتو : برعلا مالك ىف ثحبلاف

 هنو + مح / ؟ج مالسإلا ىض رظنأ ()

 ذ / ةيقيبطت تاسارد (؟)



 سا 0 ل ل 000 تحس م22 سمسم امص سس سس. صح ص صاخب م وس حس ع سوح حس

 دعنا كت

 :ةسادقأا- نم هل نوكي نأو « رامضملا اذه ىف لصيفلا وه برعلا مالك لظي 1

 ٠ ردصأا لب لوآلاردصملا هرابتعاب « هتناك« هل ظفتحو « هردق هل قي ام لالجإلاو

 دمتسأ هنم « ميماهأ حوتفملا ةقياسلا باتك ىبف «دعاوقلا سيسأتل ديحولا

 ةاحنلا بلط دقف , اماك كلذ ريغ ثدح ىذلا نككلو « دوعت هيلإو « طباوضلا

 «ؤدتلا جهنم ىلع اوريسي نأو « دعاوق نم اوعضو امب اومزتلي نأ برعلا نم

 « ةسقياسلاو عبطلاب نوملكتي برعلاف ؟ ثدحي مل كلذ نكلو « ةاحنلا قيرطو

 نوريسي ابو اهيلع «ةقيلس اوثراوت مهأ هنوفرعي ام لكو ؛ طباوض نوفرعي ال
 فالخلا أدب« عسقت ةقشلا تأدب انه نمو ؛ مثديبعت قئارطو ٠ مومالك طاع أ ىف

 برعلا مالك نم نوضفريو نودري ةاحنلا ذب خأو « صاخلا برعلاو ةاحنلا نيب

 : هنم عمس نيحقدزرفلل لوقي (ه ١8) م) قام#] . يأ نبا اذبف مدعاوق فلاخم ام

 روثنم :نطقلا فيدنك بصاحي 2 انبرضت ماقلا لاس نيليقتسم

 5 ادخن ىجرت فحاوذ ىلع ايشل>رأو ىقاي انمئاع ىلع

 سايق كلذكو عفرلاب ريد وه اك« تأسأ و هل لوقي « ريد » نم ءارلا رسكب

 (9 عضوملا اذه ىف ىحتلا

 سانلا كرتف : ريساحم ابيج رن فح>اوز ىلع : لاق ؛ قدزرفلا ىلع اومأ املذ

 (لرألا ىلإ اوعجرو اذه

 هنآل ةاحنلا دعاوقب لفحي ملو « ىنممال بسانا ظفالاب ىنأ دق قدزرفلاف

 اونسيقي نأ ةاحتلا ىلعو « قيل لاو عبطلاب قطني الو « ةاحتلا دعاوق فرعي ال

 ةاحئلا سماد : نأ بجاولا ناكر ممدعاوق همالك نم !اوطبنتسي نأو « همالك ىلع

 مويلع اذامو « ةغللا ئاث ظفح دق هنأ ف ورعملاو « همالك اودرينأ ال « ةدعاق هلوقل

 )١( .رمال - )ه5 / جشوأا )١( ؟/ ىدنزلا تاقبط ١



 هسا ا دع

 هرورظ نم عنم ةمضإ عوفر أدتيملا زبخ«ريرد و ءأدتبم «ابنم , نإ اولاق ول

 ىورأأ ةرسك نأ فورعملاو « عضوملا اذه ريغ ىف كلذلثم اولاق اي؟ ىورلا ة ةرسك

 هنم اوفقوف « دعارقل مهبح مهيلع بلغ ةاحنلا نكلاو : بارعإلا ةكرح نم هأ

 اوءجرو اذه سانلا كرتف « تيبلا مظن ريغو « مهل باجتسا املف « فتوملا اذه

 ةيظفالا ةكرحلا كلل رظ# نود « لوالا مظنلا ىنمم قمعا الإ كلذ امو « لوألا ىلإ

 . قاحسإ ىنأ نب هللا ديع مهسأر ىلعو « ةاحنلا ام كس ىلا

 سانلا كرت اذا نيبي رمالا لوأ قدزرفلا هراتخا ىذلا ظفللا ىنمم حيضوتو

 « ريد » ىل وألا ةداملاف « ةميبطلاو ةيجسلا ىلع ءاج ام ىلإ ارعجرو قدزرفلا نييغت

 ىذلاو « ىصلا مف نم جرخم ءاملا وه ءءارلا متتفب « ريرلا ١ سوماقلا ىف اماهانعم

 رسكب ريرلاك « خملا نم بئاذلا وأ ءاقيقر دوسأ ءام راص مث ماظعلا ىف امهش ناك

 «هققر : هنن هش' رارأو «رارللو « ءارلا

 2 فءاوزلاك تراصف 4 ىثملا نغ تزجع ا+ ا : كدصققي قدذرفلا نأ كاذ ىعمو

 لكأت نأ ىلإ ابعف#ي جامل دعي 0 « نيسلا ىلع ةرداق دعت لف «بهذ دق ابنع نأو

 ٠ لدعلا ىلع ىوقت وأ

 ءهفشك : نيل ماهل «رقرسع ةرسح : ىبذ : ريسا# : وهو « يناثلا قدم امأ

 روم نسا نقلا رست قل نيس تلت ار وونم فلا رتل

 رسحو ٠ ةرشق:نمذلا رس وءروسو ريسع وهو ؛ ىدم لوط نم مطقناو لك

 برضك : رسحو « هنك : تيبلا رسحو هرسحأك هايعأ ىّح هقاس : ريعيلا

 « فاشكلتالاو فشكللا لوح رودت ةداملاف « ريسح وهف رسحتساكايعأ : حرفو

 «اهيغرتوأ « ىجرت فحاوز ىلع : هلوق نم موبفم كلذو « ءايغإلاو بعتلاو

 كردأ انه نمو « هيف ديدج الف ىناثلا مظنم امأ ء ديدج ىنعم هيف لوألا مظنلاف

 .هب اوكسمتو لوألا اوئسحتساف قرفلا اذه سانلا

 0مم اساسااالا
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 ديا دج

 شعالاو ةزمحو 55 ىنأو ورع نأ ةءارق نم ةاحلا فقوم ًاضيأ كلذ نمو

 ءاملا نيكستي «كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو » ىلاعت هلوق

 ءاهلا نآل ؛ طلغ مهنع ىور ىذلا ناكسإلا اذهو » جاجزلا لاق دقف « هدؤي » نم

 (" لصولا ىف نكس الف« مزجت مل اذإو « مزجت نأ ىغبني ال

 « ةميلس ةيبرع ةجهل : طلغهنإ : جاجزلاهنع لاق ىذلنيكسقلا اذهنأ بيرغلاو

 ءاه نودع نويزاجملاف و « بالكو ليقع ةجهل ىبف «برعلا نع ةاقثلا اهاور

 ةخل نأ قاسكملا ىور دقف نكست بالكو ليقعو « نورصقي مهو « ريمضل

 « كرحتم دس تناك اذإ « تاءاا هذه ىف ةكرحلا سالتخا : بالكو ليقع

 ا «ًاضيأ نيكستلاو

 : رغاشلالوق ىف اي ءاحلا نيكست نو زوجي بالك ىنبو ليقع ىنب نإ : ىسولآلا لوقيو
 ناقرأ هل نراقاتشم ىاوطيو هيرأ قيتعلا تيبلا ىدإ تبف

 ىف ىنج نباو لوصالا ىف ةارسلا نبا هلقن ىذلاو ( هل ىف ءاه ا نوكسب )

 هلعجو « ةأرسلا دزآل ةنا ءاسسهلا نيكست نأ امههريغو بستحناو . صئاصخلا

 «واولا فذح رعشلا ىف ءاج دقو : لاق « مدنع ةرورضاا ليبق نم جارسلا نبا

 نم لجر لاق « ءاوس فقولا ىن ىث اك ةكرحلا عم « لصولا ىف نيتدئازلا ءايلاو

 ةارسلا دأ

 (© هليخأ قيتعلا تيبلا ىدإ تلظف

 ةاور وأ « ةغللاةاور ىأ ؛ ىدالسإلا رصعلاءارعش هطخت ىلع رمآلا رصتقي ملو
 (ها51/ م) رمع نب ىسيع لوي « ىلهاجلا رصعلا ءارعش ىلإ ءاطخ# لب « تاءارقلا

 1 مه / ىخيراتلا ىوغللا روطتلا )02(

 م1 /ةغللا هقف ىف تاساردو مو ىوغالا روطتلاو ؛ةو/9 > رحبلا رظنأ 00

 ؟64 / ١ ج بسقحللا رظناو مو / رئارضلا (؟)



 هم 110 سنا

 : لاق نيح ةئيانأا ءاسأ

 . .عقان مسلا اماينأ ىف شقرلا بم | ةلسّتط ىترواس :قأك تف

 90 + ًامقان سلا نوكي نأ هبجو ناكو

 اهم أينأ ىف « ًاعقان و بصق نإف عفرلاو بصنلا نيب ىنعلا ىف نييك قرفلا نأ -

 ىأو « لاخلا قيرط نعالإ ءامل ىنعم ال نكلو « ةماق ةلمج ىطعي « ًامقان مسلا

 ٠ حضاوف مقرلا امأ «, مرسلا اهماينأ ىف ه كلوقل ىنعم

 : هل لاقف « قاحسإ ىلأ ن هللا ديع سلب رضح قدزرفلا نأ ًاضيأ كلذ نمو

 1 : ةمرلا ىذ لوق دشنت فيك

 رثطأ لعفت ام بايلالاب نالوعف اتناكف انوك هللا لاق نائيعو

 .كيلع ناكام « قاحسإ ىلأ نب هللا دبع لاقف ءدشنأ اذك : قد ذرفلا لاقف

 فرعي لف ضرنو « تحبسل حبسأ نأ تش ول ٠ قدزرفلا لاق : نياوءف : تلق ول

 1 "0 ءدارأ ام سلجلا نم دحأ

 بوجي قاءمو « الوأ ةقياس رعشاا ربعي قرذرفلا نأ ىل ودبي ىتلاو
 سفن ىف

 « اذك كريب وأ ءاذك لوقينأ رعاش ىلع ضرفي نأ ناسنإل سيلف ؛ ينام رعاشلا

 سيلو ؛ةمالك عبقينأ ىوحتلا ىلع ؛لالجإو ةسادقدم الكر فرعرعشلا لئاق نأ اي

 . ةاحالا ناطاسل عضخ نأ هيلع

 نيئيعلل أتعن هلمج : نال و مف : لاق نق : هلوقب ىنارعألا نا قاعيو
 تلعجو «

 : هللا لاق ؛ هحدمت ءىثلل كلوق لثم نوك ف لمف ىلإ جات ال , ايفتكم ءءاتناكد

 نع وأ « نيلوعف اتناكف ىأ « نيناكم نم هيصن « نيل وعف : لاق نمو « ناكف نك

 دكت حيك ممل

 ٠ مه /ىديرلا تاقبط ())
 ٠١ / حارتقإلا رظناو مه / ءاململا سلاجم (مز



 سس 1 سس تسوس دع جت دل ا نس ع عطس اس سس سس سما

 ا سمس

 (17«كلذ دعب عطقف « مالكلا مت ءاتناكسف انوك« ماسلا قيزط نم عطقلا قيرط

 بايلالاب نالومف نائيعو» وه « قدزرفااءاضةراو : رعاشلا لاق ىذلا نيعملاف

 اذكم وأ « هللا امبقلخ دق امبتفصوذه ىأ ءاتتاكذ انوك: هللا لاق « رخل لعفت ام

 انرك لاق مث« الوأ امبقلخ هللا نأ ىف « نيلوعف و بصن ىلع ىنمملا امأ ءاقلخ

 نيينمملا نيب ناتشو « نيلومف اتناكف

 ىلع ا مدعاوق نوضرعي ةاحئلا « كلذ ىلع لالا رمتساو

 : دشنأ اميح قدذرفلا نإ ىتح ءةاحالا دعاوقب 0 ال « مهتقيلم

 فيعتملا لج وسمملاو ىلا مره اني تمر نيتمؤالا ريمأ .كياإ

 فاجم وأ اتحسم الإ لالا نم عد مل ناورم نا اي نام ضعو

 ىلع : قدذرفلا هل لاقف « فاي » تعفرمالع : قاحس] ىنأ نب هللا دبع هل لاق

 « عارصاا امهنيب دتشا امر ءاوبرعت نأ كيلعو لوقأ نأ ىلع كؤونيو كؤوسب ام

 : هلو# قدررفلا هاجه

 ايلاوم ىلوم هلا دبع نكحلو 2 هتوجه ىلوم هللا دبع ناك ولف

 . لاوم ىلومباوصلاو « أضيأ أطخأ دقف «هينذنم رش هرذع:هللا دبع لاقف

 ةاحنلا كس ىدمو « مبمالكب صاخلا برعلا زازتعا ىدم ىلع لدي اذهو

 « درلاو ةئطختلا دح دعاوقلا كلب نارتعإلا غلبو ؛ اهوعضو ىلا مدعاوقب

 ىف اباب ىتج نبا دقع دقف «برعلا طالغأ ىف فلؤي نم انيأر ىتح «طيلغتلاو

 : هامس صئاصخلا

 « برعلا طالغأ ىف باب و

 تسيل منال « مبمالك ىف وحتلا اذه لخد ا] » هلوق ىلع ىنأ نع هيف ىور

 ىلع ميعابط 398 مس اعإو 0 ا نووصتعي نيئاوق الو.« اموعجاري لوصأ مهل

 ءالو -مم / ءاملعلا سل اجي رظنأ )00(



 مس ل4

 . ©”. دصقلا نع هب اوغارف ,ىثلا هاورتسا اعرف «هي نوقطني ام

 "7. مرعش ىف اهودروأ تاءلك ىف اوطاغ دق برعلا ٠ ىسولألا لوقيو

 سياأ ؟مواوصأ أاوعضوو ؛ مدعاوق ةاحئاا ىب ساسأ ىأ ىلع لءاستأ إو

 .؟ لصالا وه ُك رملأ مالك

 « لبجلاب موفصوو « ًاضيأ تاءارقلا ةاور اوطخ : برعلا ةاحئلا أطخ اكو

 . وحنلا دعاوقب ةياردلا مدعو

 ًاجرنم « ودنال ميعضو ىف !وعيتا دق « ةأحالا نأ وه كلذ ىف ببسلا لملو

 ضعب ىلع دامتعإلاو «دحاو وست ىف ةيبرعلا تاجرللا عيمج ةسارد وه « ًايرغأ

 ٠ رخآلا ابضعب راده]و . تاجبللا

 ذخأ ىلإ ودمع اهونودي نأ !ردارأ نيح ةذللا ءاملع نأ وه هملعن ام لكف

 « مك ) كثو « ةيبرعلا ةريزجلا هيش طسو ىف ةبراضلا تسلا لئابقلا نم اهرثكأ

 تاغل نم اليلق ارذغأو ( ةنانكو ء دسأو ؛ ءىطو٠ ليذهو « ناليع سيقو

 ةريزجلا بلقنم اهرثك أ ىتش تاغل نآرقلا و « كلت نم ةييرغلا « ةحيصفلا لئابقلا

 نيثك وأ ليلق ىف ابنيب امف فاتخ « اميمج ءالؤه تاغلو « بلقلاب طاحأ ام ابضعبو

 فالتخإلا اذه ناكو 0 اوذخأي مل ىتلا « ةريثكلا لئابقلا قاب نع فلتخت دق اك

 رابغ ىف اورج « ةادنلا ءاج دقف « هدعاوق ىفو ىحتلا ىف « كلز دعب حضاولا هرثأ

 ؛ ةرصاق ةيرطضم دعاوق تءاخ . ءالؤه هعمج (م دعاوقلا اوعزتناو نييوغللا

 اوطينتسا اذإف « ضع؛نود لئابقلا ضعب نمو « ةفاتخلا تافالا كلت نم ابعارتنال

 ةلثمأب اومدص « ةليلقلا لئارقل هذه ىلع ةروصتملا « ةفلتغلا تاذالا كلذ نم ةدعاقلا

 اهاوس نيبو ابنيب الو « انيح نيابتلا نم لئابقلا هذه نيب امل ) ميماكحأ فلاخت

 45 / رتارضأاو 444 / ؟ ج رهزملا رظناو ؟ا0»م / م ج صئاصخلا ()

 ٠ 45 / رئارضلا (؟)
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 ىأ ءذوذشلاب وأ «ةلقلاب اهوفصي وأ ءاهولوأتي نأ ادب نودحي الف , رخخآ انيح

 حصي ال امهم اهتأ ىلع روج ريغب - ميفرع ىف لدتءامسأ نم كلذ وحن وأ « عامسلاب

 لير مسأ لك نم دارملل قيقدلا ديدحتلا نيلمبم ؛ هيلع سايقلا

 ىف دجو ام قتال « تاجبالا عيمج ىلع دعا دق عضو ىف ةاحنلا دمتعا ولو

 وأ ذوذشلاب وأ طافلاو أطخلاب فصو ام قتخاو ء بارطضاو ةلبلب نم ودنلا

 ابايقيال تاليوأتنم وحنلا ىف عاش امىتخا اك« ةرثكتلا ىأ ةلقلاب وأ ء ةرورضلاب

 كلذ هباش ام وأ أطخ وأ «ةرورضؤأ اذاش دعي اف « ىنمملا ابليقي الو « لقملا

 تساو « كلذ نوفرميا حالا تيا « ةميلس ةمرع ةجبل نوكي دق ءماعسأ نم

 هن اوعنت اذالو ؟ سينما اذه اوسيلاي“ ؛ قير لا كلت 0 وكساس اذامل ىردأ

 ؟ مركءاسم ىف نييوغللا

 نود « لئايقلا هذه صيصخت ىلإ نيبوغللاب تدح ىتاا ةيجبنملا ةرك هلا اهقد

 ةدحاو ةسارد ىف « شيرق ةغل هومس امو « ثيدحلاو نآرقلا عم اطومشو « اهريغ

 ابقفاوي مل امو « لبق ابنم ارقفاو اه « تاجرللا ىلع دعاوةلا ضرفت « ةسفاجتم ريغ

 ١( كلذ ومن وأ هيلع ساقي ال ايعامس وأ اذاش ناك

 هيعارصم ىلع بابلا حتف دق هنإف « هوكلس ىذلا ةاحنلا جبنم نكي امبمو

 0 ودتلا نيب ًاريبك أزجاح لد 5 موجبلاو دقذلا عضوم برملا مالك مضول

 . برعلا مالك نيبو
 ا

 نع زجعبو « ةيب رعأأ ةغللا نع ؛ انتامولعم ف ةوجفل امتد ست اناعج 5 5

 ءاملع ابللع لاو 2 بنكلا مان اآرفغ تدرو ىتلا 2ءةد علا صوصانلا ضع مرق

 .همفسممح / ثيدحلاو ميدقلا نا ودنلاو ةذللا )0(

 ٠و / ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا 8



 تركجلا

 ةلثءآلا كلب حضوي الو « ةوجفاا هذه الع ناكامو « ذوذفلاب هئومسي اب ةغللا

 انه ندرمو « ىرخآلا ةيبرعلا تاجبالا كل#ي انتفرعم الإ  اهنومسي اك ةذاشلا

 نع كلذ نكي مل نإو « دئاوفاا نم ائيلع ارعاشأ و « ءاملعلا ءالؤد انبعتأ مك سملت

 اوحارال ء ىرخألا ةيبرعلا تاجبللا رئاس انيلإ اولقن ممنأ ولو « رايتخاو دصق

 9« ديعبلا جيرختلا كلذو هديعبلا تاليوأتلا كلت نم انوحارأثوج ةاحتلا <

 مل كلذ نم اكيش نكسلو « ليلك برع كلا مالكا ناكل كلذ اولثف ول 4

 رم 7 اوراسو « ةذللا ءاملع_وحتلاءآملع عبت 297
 « قاكللا ماتهإلا ةص ا تاخللاب نومدقالا ةاحنلا ملف

 ةيحانلا رفوتتل ءابنم اوديفي نأ مييلع نوؤجتاجيللاب انرصع ىف هأوعدن ام

 ل

 2 قيرطلا سف

 ةصاخلا تاغللا

 ن9 ,ىوذللا ممثل ىف ةيخضراتلا

 عقاو نم اهل سيل مهافم نم ةاحئلا

 أب ؛ ةديثك مأزآ نم وحنلا ىف دجو ام قتخيلو « بيصت
 ئه (سيلف لاما 07 ريغ ميهافملا كل نأ بيرغلاو

 « ةرورضلا ريغو ةرور و « ىءايقلاو ذاشا ددح طراض كانه سيلو ؛ةلقلاو

 4 م وحلا سشوءأت نه قتخيلو

 مقع لدجو « يش بهزت

 ةرثكدلا ددحع طب ف

 ةرورضااب ىمسي ام اندجو 5« ىرخأ طنط اساقةفئاط دنع ذاشلا انيأر ام !ريثكو

 .ىرخأ دنع !غةاستسم ايسايق

 هلآ : ذا لش و /هذذشو ' ه ال داوم مقشر( نويل نعمل 5

 حتفل ابو « ردسلا : (نيشلا رسكب) تاذقلاو« مهذاتمو مويح واونوكي ل نذلاو 6

 1 ص قرفت اع: رض" و

 . ماصق و اد

 لاو ةغللا (1)
 ١ مد /ىن ورا" ىوغللا روطتلا 7



 بالا

 - لزاما نع دمبلاو « ةةسقلاو ةردنلا لوح رودت ةداملا نأ اذه ىنسو
 زوحي الام“: هنم دارملا لب « دقتعأ اك « ليلقلا ةاحتلا دنع هنم دارملا سيلو
 وأ « هيلع ساقي الو عمسي ىرخأ ةرابعب وأ « برعلا مالك نم هيلع سايقلا
 ..رانلاعقي اكرعنلا ىف عقب موبفملا اذهب وهو « طقف عمسام ىلع هنم فقوي

 ٠ عفنلا دض مضيو حتفلاب رضا.« سوماقلا ىف كبف ةرورضلا امأ
 ءاننو هجوجأ :. ةيا] هرطضاو «' ءىثلا ىلإ جايتحالا : رارطضالاو
 _ *« لرضأا لود رود# ىبف ةجاحلا : ةرورضلا . .٠ ( ءاظلا مصب ) رطضاف

 نكتلو « رعاشلاهيلإ جوخأ ام وه دقتعأ6ةأطمنا دنع دار نملاو ؛ جايتحالاو

 رعشلا ف تعقوو دعاوسقلا تفلاخ أ: اهنأب حوار ويس مالك ونخضم 0
 ركذت الو 0 مسالا ىلع ايلي لعفلا لمي 8 حلكلا ١ ف نس الو: لوقي

 لاج نمو « لوالا ىف لانعإلا ظفأ لم جرت و لوألا زامضإ ةمالغ: ١
 1 2” عهيف لمعي نوكي كي نأ نم عنت# ىف حلو !نيغب هلغبشتو «هياع ممسألا ابن

 « هب رض ديز : تلق « مسالا ىلع لعف تيب ظل ء اضيأ لوقو 0

 « قلطنم ١ عضوم ىف هنأ ؛ ليف هلع لا كلوب ديرت امنإو ءءابحلا ةّمؤلف " .*

 هك نسح امثإو . ... قلطنم هللا دبع : تلق اذإ
 ْ '" « ءىثب هلخشت مل كنال « نسل كلذ الولو ءهب هتلذشو « رمضملا ىف

 لاق « مالكلا ىف فيض وهو « رعشلا ىف زوجي دق هنكللو : 00

 ش . ىعدت رايخلا م ءأ تدبضصأ دق: للا م جلا رب

 ع.دصأ مل هلكاينذ ىلع 1 : م

 « تيبلا سكي ال بصنلا نال ؛ رعفلا ريغ نإ ثم رهو «فييعض اذهف .' 0

 :سيقلاؤرمأ لاقو عوتم ليغ لاقدتأكو : هاما نابظإكرث هب لختالو

 يدا م عار جباتكلا )١(
 (ةيوحتلا تارورضلا-؟م) إ



- 0 - 

 نيتبكرلا لع افحز تاقأت 8
 رجأ بوو تيس بو

 اندلع مويف : بلوت نب رغلا لاقو
 أ مويد

 سس مويو ءاسل مويو

 ىرث سبش » لوقي برعلا ضعب نآ.لومعزو ء سنو هيف ءاسل ديرب

 7 ١ ىعرم سهشو ؛ ىرت روشو

 ادع تاتق نبلك ثال# : لاقو 2 هيف ىر ديرب

 : دوعت ةعبار هللا ىرخأف 00

 ىذلا مطوقب هووش انإو « بصنأأ فرعءالا شك الا هجولاو « فيعض أذبف

وهو «ءاحلا اوركذي مل نيج 2 نالف تيأز ١
يأد نال , نسحأ اذه ىف 

 ماع ت

 مسأ ةلزنمب ناك ثيح , هلوط اوهركف «ةفصالو ريض سلو «متيهب وأء مسالا

 . ىلإ 3 دحاو

 ناكولو رعشلا فد ةارالا فلاح ءىث عوقو در-# هدنع ةرورضلاذ

 قفاوي ام عضي نأ رعامشلا ةنكم ىف ناكول وأ *«ةحودنم هنع رعاشال
 ةدعاّأا

 . مالكلا ناك « مالكلا ىف ةرورضلا تمقو اذإو تيبلا نزوب لالخإ نود

قي ثيحو » مالكلا ىف نس الود لوقي ثيح لوبقم نيغ وأ افيعض
 لو

 نم نودقتعملارهنع ربعي ناك ام وه اذه ةمالكو « مالكلا ف فيعض و هود

 مالكلا ضفد ىلعلدت ظافاأ نم كلذ هباش امر ؛ .ًاطخلاو طلخلاب ةاحنلا

 ٠١ ذاش مدنع مالكتلاف نوثدحتملا امأ «ناييرق ناريبعتلاو « هلوبق مدعو

 :ىازمحلا يرخ نب كلام لاقو» مالكلا لمتصام بابىف اضيأ لوقبو |

 امنقم هسفنل هيلع لعجأس الل ىفإف انيمس وأ اثغ كي نإف

 1 1-4 ج باتكلا (1) .



 توام

 ينل لسوق ةرورض دل ققف ىلا دارأ : ةلعالا لوو

 ل ش . 99 فقولا ىف ام

 : املا لوم امقمهسقل لم ىفهايأ قو هيوييس لوظيو

 ريهزو أ ةقيسولا بلط اذإ 0 0 هنأك لجز هل

 هَذه ىف ةرورضلاو (""ةرورض واولا فوذحم : وم أك: دارأ: ملعألا لاق

 ءةسفنل د ىف ءاهلا عبشأ وأ ر ءاشلا نآل ل ل ع

 سام نوزع عع يتلا يحل درك ال هناك ىفو

 ةرورضلا عاونأ

 ١ اهنمو ةلبس وأ ةلوبقم ةرورض وأ «اطقف ةرورض : : ناعون هدنع ةرورضلاو

 . .ةقباسلا دهاوشلا كلت
 : ةعب ر ىلأ نب رمع لوق اهنمو-ةحيبق ةرورضو

 . املقو دودصلا تأ ربطأف تددص

 مودي دودصلا لوط ىلع لابحو 3-0

 ا لاصو مودي الف مالكا أامأو: : ةبودسم لوقي

 ميدقت رعشأا ىف ذو# دقود» اضيأ لوقيو
 نيرح مدمالا

 .ًارطضم رخآو مدقق «لاصر مودي املقو : : دارأ» هلوقب كلذ معألاحضيوو

 مدقتي ال لعافلاو 'مدقه لعاف ريدقتلا أذ_ه ىلع لاصولاو ) نزولا ةماقإلا

 04 هعّض وم ريغ ف ءىبشلا عضو نم وهو هب أدتبي نأ الا مالكلا ف

 هيأع لدي 2( رحضم لعفب عفتر نأ : وهو رخآ ريد" هيفو 2 لوقي مم

 « ةرورضلا ىف لبسأ اذهو : مودي لاصو مودي القو : لاق هنأكت « رهاظلا

 ١١١٠١ / 1١ج شماحلاو باتكللا (1)

 هسفن (4) ١؟ / ١ ج باتكلا (؟) ١ىءر.هس(0)



 تكا دع : 1

 لعفال ةعوضوم «ابلق د نآل ؛ ظفللا ىف دعبأ ناكن إو , ىندم ضأ لوآلاو

رسلا مسالا ايلي اللف « ار 0 ةلذاعب «ةصاخ 1
 ليط

 نأ ز وجي ال نييزصبلا نم هعبت نمو هيرودس دنع لعافلا نآل كلذ و

 ىف سياف » هلوقب ريبعت قدصأ مهيأ نع ىنج نب اربع دقو « هلعف ىلع مدقتي

 , "هعفار ئلع هعدقت زوج عفرما انئدلا

 نأ بحب ءابلق د نأىلا عجري ةحيبق تيبلا اذه ىف ةرورضلا نأ ىف ا

 اردقت اهلايلاو لعفلا 05 اذإف «ةيمسنا ةلمج ابيلت نأ زوحي الو « لعفلا اهبلي

 لعافلا نآل ة ةحيبق ةرورضك لذى نأك ءامدقم العاف « لاصو د رابتعا: ىلع

 كلذ ىف ناك تفوذحل العاق « لاصو د ريتعأ أذاو رم همفار ىلب اع مدقتي ال

 مسالادوجو درجت نأ اك « هفذح زوحيال هنآل ءاهدعب لعفلا فذح> ة ةرورض

 كلذ حضويو « لاح لك ىلع سايقلا نع جرداخ تيبلاف «ةرورض اهدعب

 1 لحجو « روكذملاب ارسفم اودع موديب 0 لوق

 العف اهالوأ رعامشلاو ؛ ًاكرص لمفلا اهيلي نأ ابقح نأ ءةدورضلا هجو

 . ليزك اردو

 سيل ورعشاا ف عقو ام ىه ةرؤرضلا نأ ىلا ةاحنلا نم قيرف بهذ دقو.

 ٠ ةحوذم ةنع رعاشأل

 نآل ةحودنم هدنع تناك اذا رعاشلا نأب نيبهذملا نيب قرفلا مضتيو .

 دنعو ؛ ةرورض هيوبيس دنع ىهف « لعفي لو ةرورضلا نم صلختي

 .٠ ةسفل 00(

 نا ؟ح صئاصخلا )2

 ام ار مح ىنغملا (م)



 ال

 نأ امإو اهيلع رابغ ال ةدعاق ريصتو لبقت نأ انإ نرمأ ولع الزيغ

 . ةرورض ال ةذاش ى مآ

 تناك 50007 نإف « رعشلاب ةصاخ ىه نييهذملا الك ىللعو

 : . ةذاش

 ىف دعاولا فلاخ امم. ذاشلاف « ةرورضلاو ذاشلا نيب قرفلا وه اذهو

 ءابحل وأ أطخ وأ اطلغ ناك ىبرعلا ريغ مالكلا ىف عقو اذإف «رثن وأ رعش

 8 نيثدحملا نم ًاريثك !ونحل دقو

 'ىف تعقو اذإف «طقذ رعش ىف دعاوقلا فلاخ ام ىبف ةرورضلا امأ
 ةرورضلا ىلع سايقأل مبضعب زاجأ ثيح « فال ابيفف ىبرعلا نيغ مالكا

 «اهيلع سايقلا ميضعب عنمو ء طقف' رعشلا ف تدرو اك طقن رعشلا ىف
 . ةرورض رثناا ىف دءاوقلا فااخ ام ىلع نوقلطي انايحأو

 فذ نأ بحيو ؛هيلع سايقلا زوجي ؛ هلك برعلا مالك نأ هادأ ىذلاو
 نيحاتل ىعاد الو ةرورضلا وأ ذاشلاب ةاحبلا هايسأ أم ودنا سومأق نم

 نع ةياورلاب تباث حيك قرع مالك ى لع اسايق هولاق امسلأ' « نيثدوملا

 ؟ تاقثلا

 ةاحنلا ءامدق نع فرع امل ؛ ىميبط روطت «ةرورضلاو ذانثلا لعلو
 ىلع ةعئاش تناك ىلا تاحلطصملا كلتل ىعيبط جردت وه وأ ؛ طلخلاو أطخلاب

 ىلإ نيمدقتملا نم ضعبو نوثدحما اهنع لدع مث ؛ ةأحنلا نم نيمدقتملا ةنسلأ

 امو تعستاو « مهاهملا هذه عويش دتشأ دقو « ةورض وأ 1 ذاش ىمس أم

 «فالخ ىلع سرادملا كلت تناك دف « هفاتتنملا ةيوحنلا سرادملا دوبظ دعب
 ريك فالخ امني ناك دف « ةنوكللا ةسردمو ةرصبلا ةسردم اصوصخو

 نوير صياف : ىرخأ ةيحان نم ىبهذملاعارصلاو « ةيحان نم ىملعلا جبنملا ىف



 هس 0 ة# ل

 م لقألا رادهإو رثكألا ىلع ءانب « هماع دعأوق وق عضو نوري اون

  اوثطخ « مهضرغ عم ايشمتو «امهضعيدادهإب ولو «ةغالا اومظني نأ اودارأ

 دزو ام لك اومرتحاف ؛ نويفوكتا امأف « مدعأوق عم اوشمتي ملاذإ برعلا

 دعاوقلا ىلع قطني ال ناك ولو « ,طاعتسا اوامعتسي نأ سانلل اوزاجأو

 ىف «ناتعزنلا ناتاه تناكو « ةماع ةدعاقل اسانأ ذوذشلا اولعج لب « ةماعلا

 ىسيع هذيلتو قاحسإ ىلأ نا نإ : نولوقي مهف «ىلوألا ابمايأ ىف ةرصبلا

 ناجرحتي ال اناكو ءذاوشثلاب ناهيأيال اناكو « سايقلل اليم دشأ انك ءريع نبأ

 ' «بيبح نإ سنوي هذيملتو «ءالعلا نب ورمع وبأ ناكو « برعلا ةثطخت نم

 ةعزفلا تبلغف « مهتئطخت نم ناجرحتيو « برعلا لوق نامظعي : اممسكع ىلع

  ىتأ نم ىلع. « ةيناثلا ةعزنلا تيلغو « نييرصبلا نمدعب ءاج نم ىلع « ىلوآلا

 نوال سالو نهارك سس

 صرحلاك انه ناك « ىهذملا عارصلاو « ىملعلا جيلا ف فالخلا بناجيو

 املد هنأ فوردملاف « مهيدل ةوظحلاو « ماكملا نم برقتلا ىلع صرخحلا لك

 - قادغإلاو مهدال وأ ةيبرتب مهرصخو « هذيمالتو قاسكللا نريسابعلا برق

 « ميدم 3 نسحأو 3 مف صاخأ ةلخجاب هف وكلا لهأ ناك ذإ |« مويلع

 اهولان ىتلث مهايندب كسلا ىف نوبرقملا دوتجا « ةرصبلا لهأ نمسكملا ىلعو

 حاجتلا نيبو مهنيب اولاخ ءاملع مهنوقوفي نيذلا نييرصبلل داصرملاب اوفقوو

 نوكت نأن يرغتست الو... ةوقنم نوءيطتسي ام لكب « ىونعملاو ؛ ىدأملا

 نع مهف . دشأ مهدنع ةبلغلا بحو , نييفوكلا ىلع ربظأ ةيبصعلاو ةدحلا

 نيد رصبلا مع ءازإ موماع ن نأ نيقيلا لع ارملع ذإ ١ نومقأدب مههاجو مهايئد

 © لف « ليلق

 744 / 8 ج مالسإلا ىحض رظنأ ()
 !1لا/ / وحنلا لوصأ يف ()



 اوم

 ف توافت عم ةغللا نم نييك بناج رادهإ ف بسلا وص اذه ناكو

 اذهو , لقأنويفوكلاو عومسالل ايمر رثكأ نويرصبلاف , رادهإلا ةجرد
 دعب مث « ليلقلا مث« ةرورضلاو ذامشلا مث . طلغلاو أطخلاب ىمشي ام وه ىرلا
 نأ لواحيل وأ هيف لخديل ؛ هيعارصم ىلع ليوأتلا باب ىمسي ام مهتف كلذ
 .ةاحتلا نم لوبقلاب ىظح ال وأ « دعاوقلا هنع ىضرت ال صز لك هيف لخدي

 وه ىبرعلا. مالكللاو ؛« لصألا ىه ةدعاّا نأكو » نسح سابع لوقي
 وأ ءرودنلا وأ ةلقلاب محلا مهفعسأ «لحقلاو ليوأتلا مه زوعأ نإف عرفلا
 فلاخي ام لك ىلع اهب نوضقي « هذبك ءانسأ نم اوءاش ام وأ ء ذوذشلا

 5 ىركعلا هلاق م آذه 2 ىربجعحب و : مهطبا وض

 تايثالو هل لصأ ال ام ماعتلاو بيرقتلل ةاحنلا هعضو امم لجن فيك

 ١ 2” «لهاج الإ هب جت الو 0 نوك ال اذه ؛ ءادصفلا برعلا ناس ىلع هج

 نيسرادلا نم نيريثك عفد ىذلا رمآلا ؛ ناك ىذلا ره كلذ نكلو

 ًائيدحو ًاهدق نايحألا نم: ريثك ىف اهيلع ةروثلاو « ةاحتلا دعاوق ضقت ىلإ
 : هراعحأو ىئاسكللا ىف ىديزيلا كرابملا نب ىحي لاق

 لوآلا برعلا ناسأ ىلع ىضم ايف وحلا سقت انك

 ليرطق حخايشأ ىغل ىلع هوسيقي ماوقأ ءاغغ

 ىلتأي ال قملا باصي هب ام ضقت ىف لسعي ميلعف

 '"لفسأ ىلا وحلا قنوقر 2هبامصأو قاسكلا نا

 0 ثيدحلاو مدقلا نيب ىحنلاو ةغللا 0(

 ماء ءايدآلا مدعم )0
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 , ةفصنلا نيمب امثقانل ةيوحنلا تارورضلا نم جذامنب أت فوسو
 ش اهيف باوصلا هجو نيبن فوسو « كاذ وأ اذه ىأرل زيت وأ ليم نود

 ضرعدب وبرضو « ةاحالا هلمهأ ىذلا عامسلا اذه , طقف عامسلا ىلع نيدمتعم

 بجي ناك ىلا دعاو لا كلت ,دعاوق نهاوعضو ام هيلع اومدقو طئاخلا

 سايقل ابانمزتلا ولوأ «بحي اك رومألا تراس ول « برعلا مالكى لع دمتعت نأ

 رايضم ىف «ءادو ىرجتو « ميمالك ىاحن اننأ ضورخغملا نآل 7 مبمالك ىلع

 .دحإو

 انمالك لمحو ؛ ةيوغللا مهقئارط ىف برعلا مالك ةاكاح ره سايقلاف د

 بيقرتو ٠ فورهلاطبضو ؛ ابعورفو ؛ ةداملا لوصأ غوص ىف مهمالكي لع

 « مهفلا لمس « ةياغلا حضاو ىنملا اذهب سايقلاو , كلذ عبتي امو « تالكلا

 نمريثك هكداس ىلا «ديقعتلاو « ءاوتلالاو « بعشتلاو ٠ ليصفتلا نع انينغي

 « لقعلا دكت , تالكشملا نم اباوبأ هببسب اوحتقو ؛ نيئدحناو , ىادقلا
 ا ركسفلا قهراو

 هب اولخد دق ةأحنلا ىر' ؛ ةروصلا ذوب هحوضوو سايقلا ةلوهس عمو

 ريغ ىف ؛سايقأا اولمعتسا مهنأ بيرخلاو , هطسفسلاو لدجلا تاهاتم ىف

 وأ بيرق نم «ةغللا عقاو ىلإ تمي ال امم « عرتخملاو ىلايخخلا نم عومسملا

 ٠ ١ ليصحتلاو سردلا نم هتياغ نع سرادلاب دعبي امو « ديعب

 تايلك نويوحتاا هنم عرتخا ىذلا سايقلا امأو » نيمأ دمحأ لوقي

 ابامعتسن ىتلا اذتخل نوكنت نأ ىشخأف ءةخللا ىف يبك رثأ هل نأكو « دعارقلا

 ةغللا ةديلو تسيلو ءاعم ؛ةغللاو , وحتلا ةدياو ىه , مويلا لبقو مويلا

 ."”«درطم سايقل عضخت ال ةخالاف ءاهدحو

 عم / ثيدحلاو ميدقلا نيب وحنلاو ةغللا )غ0(

 278٠١ 181١ / م > مالسإلا ىحض (؟)



 ترو

 ةذل تسدلو « ةددحعتم لئابق ةغل هو.« درطم سايقأ عضخت فيكو

 ةجهل تحن اهتخا داحتا نكمأ امل ةدحاو ةليبق ةغل تناك اذإ ىتح «ةدحاو ةيبق

 لماوعو «ةيسفنلا لماوعلا بناجي تاغلل ىناسللا روطتلا كانه مث ءةدحاو

 اديس مامأ هل الهأ سل ًافقوم فقو نيح صاملا نب ورمع نأ نظأو

 . , لطب ال كاخأ هركم ه الئاق حاص هرجو هللا مرك ىلع

 هنكلو ريثكللا ريغ وأ فولأملا ريغ ىلع ظفللا هيف ىتأ ءبعص فقوم

 ٠ برعلا تاجهل نم هجهل قفاو هنأل ؛ ًاطلغ سيل كلذ عم

٠ .٠. 0 

 ةيوحنلا تارورضلا نم

210 
 ةرسكلاب كينكاسلا لوأ كيرحت

 :ىلاعت هلوقوحت ةصاخ تالاح ىف الإ عونمم نينكاسلا ءاقتلا نأ فورعملا

 امهناث ناك اذإ كلذو ءابقزر هللا ىلع الإ ضرأآلا ىف ةناد نمامو»

 ١ 1 3 خلا اغدم

 امهلوأ كيرحتب كلذو ءامهدحأ نم صلختلا بجو نانك اس قتلا اذإف

 فذهب وأ هب ةصاخ عضاوم امهنم لكلا و ء رسكلاب وأ مضلاب وأ حتفلاب
 . هباب ىف ثيدح امبنم لكلو امهناث وأ ءامطوأ

 صلختلا ىلع ةيترتملا « تارورضلا ناولأ نم نول وه نآلا ىينعي ىذلاو
 نونلا فذحب صتخا نباب فوصوملا معلا نأ كلذو « نينكاسلا ءاقتلا نم

 ةملكلاك فوصوملاو ةفصلا نآل ؛ ةرسكلاب ابكيرحت عنتماو « ةنكاسلا

 كيلذكف «ةدحاولا ةملكلا ظسو ىف نيون ةغللا ف دجوي الؤ « ةد>اولا



 كو

 ؛ةرسكلاب كرحل قب ول هنألو ءةدحاولا ةلكلا هبشي ايف نيونتلا عنتمي
 35 ةدحاولا ةيلكلا هيشيام طسو 2 «ةرسكو « كون هدوجو ىلإ كياذ ىدؤيف

 : نولوةيو « هللأ دبع نب ديز اذه : نولوقي مهارت الأد هيربيس لودي
 هراعج مهل ؛ انه نيوئتلا اوكرتف « فرص نميف ؛ هللا دبع تاب دنه هذه
 . «نال ًاعبات ءادنلا ىف هواعج كلذكف « مهمالك ىف رثكامل «دحاو مسا ةلذامب
 « هللا دبع نب نيز اذه : لاق امنإ هنإف ( ديز مذ )نب ديزاي : لاق نمامأو

 . . "نافرح مرجني ال ةنأل «نيوئتلا فذحو « ادحاو ًامسا هلعجب ال وهو

 فوصوملاوةفصانآل ,نينكاسلا لوأ كيرحت زوجيال هنأ همالك ىنعمو 1
 ريثكلاو :ميمالك ىف ريثسك كلذ نأ فيضي مث هدحاو مسا ةلزنمب هذه لاحلاو
 ثيح «ءادنلا باب ىف نبال أعبات ىدانملا لعج كلذ ىلع سيقي مث « هفيفخت
 'دقف ىدانملا مض نم امأو : لوقي مث « نبا ةحتفل ًاعابتا ىدانملا متف زوحي

 نينك اسلا ءاقتل ال ناك امتإ « نباب فوصوملا نيونت فذح نأ لع همالك ىنب
 ةدحاولا ةملكلاك امهنأ ريتعا ول هنآل «ةدحاولا ةملكسلاك امهنوكل سياو
 ديري هلعل وأ رخآ ىأر ىلإ ريشي كلذ هلعلو ؛ مضلا عنتماو عابتإلا بجول
 . ىدانملا ىف عابتإلا حجري نأ

 « ًاضيأ ءادنلا ريغ ىف ةدعاقلا هذه ىلع اورج دق » : شيعي نبا لوقيو
 ءارجإ رثك امل هنأ كلذو « محلا اذه ىف «ءادنلا ريغو « ءادنلا نيب قرف ال

 ىرحي ام وأ ءملع ىلإ افاضم ناك اذ « مالعألا نم هلبق ام ىلع ةفص « نبأ ه
 ركب ىتأو « ورمع نب ديز : و «باقلآلاو 3 ىتكسلا نم 2 مالعألا ىرحب

 كفتي ال « نبا' د ناك املف « ةنيمدلا نب هللا دبعو « ةطب نب ديعسو « مساق نبأ
 نم هيف اوزاجتسا « هلامعتسا رثكو ء مأ وأ بأ » ىلإ افاضم نوكي نأ نه

 ا .مرو مرج باتكلا ()
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 ؛ « نأ » نم لصولا فلأ اوفذخ « مهريغ عم هوزيجتسي ملام « فيفختلا

 ءىثلاك « مهدنع فوصوملاو ةفصلا تناك اذإ «هلبق امم هلصف ىوقي ال هنآل

 «ابعضوم ىف ركذت هوجو نم « لوصوملاو ةلصال ةعراضم ىهو « دحاولا

 ؛ آادحاو ًامسا نيمسالا اولعج مهنأك « ًاضيأ ء« فوصوملا نونت اوفذحو

 كل ذلو «ىاثلا مسالا ةكرح لوألا مسالا ةكرح اوعبتأو «لامعتسالا ةرثكبل

 «ةزمهلا ةكرحل ةعباتلا ءارلا ةكرح نوكىف « منباو ”ىرماب هيوييس هرمش

 اذه : تلق اذإف « مدقت ام ىلع « ميملا ةكرحل هعبات منبا ىف نوذلا ةكرحو

 «هتعن هدعب امو ' ريخلأ كيزو ٠ أدتبم اذبف « مداع ةنبأ دنهو « وربع نب ليز

 « فودوملاو ةفصلا تدقع كنآل « بارعإ ةمضاال عابتإ ةض ديز ةضو

 ؛هل ردصملاك فوصوملاو ةفصلا عم ةلماعملا تراصو ًادحاؤ ًامسا امهتلمجو

 تيأد» لوقت «بصنلا كاذكو ؛«لوآلا ىلع تركملا زوج ال كلذإو

 : سجلا ىف لوقتو «نرتلا ة>تفل ًاعابتإ ؛لادلا حتفتف «ورمع نب ديز

 «ورمع نبأ نم نونلا ةرسكلا ًاعابتإ «لادلا سكنتف ءورمع نيدي زب تدرم

 هنوكس « نينكاسلا .ءاقتلال طقس امنإ نيونتلا نأ ىلإ مبضعب بهذ دقو

 تنب دنه هذه مهنع ءاج دق هنآل ؛ دساف لوق وهو « هديب ءابلا نوكسو

 فذح نأ ؛«كلذ ملعف ؛هدعب نك اس هلي مل نإو *نيونتلا فذحيف «ورعع

 : وت «ملع ىلإ ءانبا فضت مل نإف « نبأ ١ لامعتسا ةرثكلل ناك امنإ « نيوتتلا

 ةزمهلا تينأو ٠ نيودتلا فذحت مل ءانمع ةنبأ دنه هذهو ٠ انيخأ نبا ديز اذه

 . "”« معلا ىلإ هتفاضإ ةرثك هلامعتسا رثكي مل هنآأل ؛ أطخ

 كلذ درو دقو سايقلان ع ًاجراخ ناك ةدعاقلا كلت لئاقلا فلاخ اذاف

 0 عضاأوم ف
 1 ١

 ١95 نصل ج عمبلا رظناو 5 « ه/ ؟ ج لصفملا حرش ()



 1م

 . فذ لو ؛ ةرسكلاب نيونتلا كرحو انبأ ةفصلا تناكاذإ : لوألا

 .ةرسكلاب كرحب ملو نيونتلا فدحو «نبا ريغ ةفصلا تناك اذإ : ىناثلا

 :عضأوم ىف قّةحتي كلذو « فوصومو ةفص كانه نكي ملاذإ : كلاثلا

 : نيتلجلا نيب : لوألا

 . هلودقمو لعافلا مسأ نيب : ىاثلا

 . ةفص تسيل و !ريخ نبأ تناك اذإ : كلاثلأ

 .ةدورض ةاحنلا هريتعاو درو دق ةرسكلاب نوالا كير وهو : لوألاف

 ءاحصف انعمس « سايقلا لع هارجأ رعاشأ رطضا اذإو : هيويس لون

 :اودشنأ برعلا

 سج نبا لفون نب ةبلعثا متمعز ىاتخأو مكتنبا ىه

 , 20. ةبلعث نب سبق نم ةيراج : بلغالا لوقو

 فذحلا بجي ناكو « سيقو « لفوث » وهو نباب فوضوالا نون دقف

 نوكي فيكف « سايقلا ىلع هأرجأ رطضا اذإ » هيوبيس لوق بيجعلاو

 ؟سايقلاوهو ةرورض

 «رعشأ| ةرورض ىف نيونتلا فصولا ىف اوزوج دقو ١» ىرشخيزلا لوقيو

 : ىلجعلا بلغألا لاق

 ةيهذه فيس ةياح اهنأك ةبلعث نبا سبق نم هيراج .

 : ةئيطحلا لاقو «ةرسكلاب نونلا كيرحتو ءسق» نيوتتب

 لبلبم نبا اديز ىئانث أيس هناف باثي لام نكي ال ناف

 ©” هرسكسلاب نونلا كيرحتو «اديز» نيونثب

 4١م صوب ج باتكلا ()

 < ص م ب لصفملا (؟)
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 تابثإ همزل كلذ: لعف نمو د لوقيف ليوأتلا الواحم شعب نأ بقعيو
 جرخيا فصولا ال لدبلا دارأ نوكي نأ نيتنيلا ىف ديجلاو « طخلا ىف فاألا
 . ”ةرورضلا ةدبع نع

 .أذه ىف ,هو ةرورض هنوريتعي مهنأ الإ سايقلا وه كلذ نأ مغدو

 .ةفصلا ةرئاد نم جورخلاب ليوأتلا شيعي نبأ لواح 3 « هيوببسل نوعبأت
 ب ىف اسيا هنم لديملاو لدبلا نآل « لدبلا ةرئاد ىلإ فوصوملاو

 . ةدحاوةبلك

 ش كديز نم 50 ْن ا 5500

 ٠ « « لبأبم ني ديز » : ليقف هنيونت فذ , ًافصو ناكول هنآل هل ًافصو ال

 ١ جرت : ىلا ءايشالا نم ريثكك هلصأ ىلع جرخأ ًافصو نوك ي نأ ذوو

 مبيلع ذوحتسا : هناحبس هلوقك اهلاوحأ لئاوأ ىلع اهبلت « ابلصأ ىلع
 سق نه ةيداج : رخآلا لوق هلثمو « هوو « هللا ركذ مهاسفأف ناطيسثلا :

 . ليزا داوم تا ةبلعث نبا

 لوقيف ؛ ًانسح لب ًازئاج ه4 فو ناضل نذ جرخم دربا نكلو
 ه : لاقذ « توءنم او تعناا كح لإ هدر رطضا اذإ رعاششلا نأ معاو»

 زئاج مالكلا ىف اذهو . هتعن مث «« ديز » لع فقو هنآأل ؛ هللا دبع نب ديز

 .٠ "”خلإ « ةيراج : هلوق كلذ نف نسح

 تعنلا مح ىلإ هدر دصقب و « هديؤي عاسلاف « دربملا ىأر ام ىأرلاو

 - ص ب ج لصفملا حرش )00(

 528 ةلداجنا نم ةيألاو عة ص ١ ج صئاصخلا 69

 7١11 نص ؛ ج بصخقملا (م)



 تول

 كلذك ناك اف لصاألاو ناتءلكامهنأ وهو « امل ىعيبطلا محلا « توعنملاو

 .ميركلا ىلع قداز :كلوق وكن اهفذح ال « ةرسكللاب نونلا كيرحت

 ؛عامسلا دح دنع اوفقو مهتيلو ءايأد عرقي ىأد الإ ىه ام ةلأسملا نأكو

 | يني اذام نكلو ,ةدئافالو اهنم ىودج ال ةيادج كراعم نم انوحارأو
 نم نيثكك هلصأ ىلع جرخأ ًافصو نوكي نأ زوجبو : هلوقب ىج نبا
 ا هرقل“ اهلاوحأ لئاوأ ىلع اهبفت « ابلصأ ىلع جرخت ىتلا ءايشألا
 2.6 ناطيش ملأ مويلعذ ْذ ودتسأ 3

 ةرورضلا 1١ نأ ىن ىعي مقتل ءىثلا درر ن أ ةرورضلا نم نأ ىندي 7

 ؟ ةعركلا ةيالك اضيأرثنا ىف عق

 ؟ ةغالا روطت لحارم نم عون كلذ نأ ىنعي له وأ

 ًانبا تسيل ةفصلا تناك اذإ : ًانبا تسيل ةفصلا تناك اذإ وهو: ىتاثلاو

 .نيونتلا فذح اذإف , ميركلا ىلع اذه : وحن ةرسكلاب نونلا كيرحت بجو
 . ارف ىماسلا فيطع اذإ : رعاشلا لوق هنمو « ةرورمض كلذ نآك

 هللا دبع لوقف رعشلا ىف اذه نم ءاج امامأف : !""دريملا لوقي .

 ش ش : ىرعيزلا نبا

 ناي نوتتسم كم لاجرو 2همروقل ديرتلا مشه ىذلاورمع

 0 ىجبألا ديه لوقو

 : علصألا ةبيشاا وذ را وخأ هرأد جسمأ ىذلأ دنيح

 . نيزك اسلا ءاقتلال نيونتلا فذح هنأ ىلع

 كلذ درو دقو : فوصومو ةفص كانه نكي ملاذإ وهو : تلاثثاو

 : عضأو م ىف 5

 . 07# صا ج بضتقملا )0(



 1 تع 1 2

 ةءارق ىف « دمصلا هللا دحأ هللا وه لق هىلاعت هلوقك : نيتلجلا نيب : لوألا
 .-2 دحأ م نم نيونتلا فذ أرق نم

 ليبق نم نينك اسلا ءامتلال نيوذتلا هنم فذح دق هنأ الإ ١ شبعي نبأ لوقي

 .27ءدمصلا هللا دحأ هلأ وه لق » ىلاعت هلوق رض رئاظن هلو « ةرورضلا

 ولو ءآشت درو ام ىلع ؛ةرورضلا نزقلطي دق مهْنأ لع رخآ ليلد اذهو

 ٠ هيلع سايقلا زوجي اليلدو ًادهاش ةبآلا اوربتعال عامسلا عم اوفقو

 202: هلومقمو لعافلا مسا نيب : ىناثلا

 ءاج ام امأف :دربملا لوقيف « نرعلا رعشلا ىفو هللا باتك ىف درو دقو
 : : دوسألا ىلأ لوف رعشلا ىف اذه نم

 اليلق الإ هللا ٌركاذ الو 2 بتمتسم ريغ هتيفلأت

 .99 نينك اسلا ءاقتلال نيونتلا فذح هنأ لع

 نمو 55258 ىئ [) هنمو» شح نا لوقيو
 .٠ ( ةرورضلا ليبق

 ع راملا قباس ليلا الو 0 رق هنأ ليقع نب 6 ةر اع نع سايعلا وبأ هأآور م

 لوق هنمو «نبونتلا ةدارإ ىلع «راهنلا بصنب (نيونتالب ق اس مضب )

 «بصن كلذلو « نيوتتلاب هللا ركاذ الو م دارأ ء خلا هتيفلأف » رعاشلا

 (40ع نينك اسلا ءاقتاال نيونتلا فذح هنأ الإ

 لالب نب ليقع نب ةرامع تعمس : لاق هنأ دربملا نعو د ىج نبأ لوقيو ش

 (دامنلا بصنو نيونت نودب ) «راهنلا قباس ليلا الود أرقي: ريرج نبا

 < ص م١ ج لصفملا حرش (1)
 ؟ 11ص ؟ج بضتقلا ١١(

 « ص مج لصفملا رش (م)'

 4, ص سي نم ةيآلا (؛)
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 *هل ليقف ( نيونتلاب ) داهنلا قباس: تدرأ : : لاقف ؟ ديرت ام: هل ليقف

 حيحضت اذه قو ىج نبأ لاق «نزوأ ناكل هتلق ول ؛ لاق « هتلق البف

 بلط امن هارت الأ ءاذعل اذك تقف اهنإو ءاذك !ذك لصأ نإ : انلوقل

 : طوق نم « سفنلا ف ل-ةثأ ىأ « نزوأ ناكل : هلوق هيلع لد. « ةفخلا

 ىف هريغو « ءىثلاب قطنت دق اهنإو «نزو هل « ليقث ىأ «نذاو مثدد اذه
 « 17 فيفختلا اهراثيإل ؛ هنم ىوقأ اهسفن

 .عامسلا نع ديعبو «بيرغ ةاحنلا فقوم نأ ى رئالأ

 :ةفصال اريخ نبا ناك اذإ : كاثلا

 , فذحم مل ءاريخ هولعجو هب اوفصي مل اذإ كلذكو ٠ شيعي نبا لوقي

 ديز نوكيف ءورمع نبا ديز : لوقتف ٠ أطخ لصولا ةزمه تنيثأو نيونتلا
 نبا ادم تنئظو « رفعج نبا أركب نإ هلثمو « ريدلا ورمع نباو «أدتبم
 فلآلا تدثأ «٠ رفعج ىنبا نيديزلا تب رض : تلقف تينث اذإ كلذكو « ىل ع

 : نيبجول نونلاو

 . دارفإلا ىف هترثكتك ةينثتلا ف كلذ رثكي مل هنأ : امهدحأ
 لجرلاوحن ؛ماللاو فلألاب هفيرعت راصو ء الع ةينثتلاب قبي مل هلأ : قاثلاو
 . 9مالخلاو

 ,هللانبا رزع دوهيلا تلاقوم ىلاعت هلوق قى هللا بات ك5 ىف كلذ درو اذاف

 سمتلي ن نأ لواحي نم 3 ىلاوتت تذخأو ةيآلل ةأحن دا ىدصت

 د وأ « فءضلاب ابيلع مكحلاب 2 كب نم نيبو «لوبقلا نم ًابجو اهل

 0 . ةرورضلاب

 جو ص حارتقالا (1)
 < صاب + لصفملا حرش (؟)



 مل جو

 «ىرفبدقت « ةبآلا دريملا تلاقو ءيلاعت هلق امأفر» .شيعب .نبا لقي

 )ع ناياوع نشل ن أو ا نف « نيوتن 0

 وه : هردقت . افوذح أدتبم ردقو ءافصو نيردتلا فذح نمو ؛ دوهلا لاقم

 ياام نازك دلل نمر دو ركل ال

 افانزا وا ةفكلاو دن ركذ هل مدقتي 1 10 دم

 « ةرورض'ا لبق ن دم نيك اسلا ءاقتلال « نيوتتلا هنم فذح» 0 ءاربخ

  رئاظن.هلو

 ", نيوذتلاب تيئرق اذِإ.سولاو أثتبملا ليبق نم:ةيألا ا لحجب قف :

 ءاريخوأ دتبم اباعج اك ءنيونت ريغب ت؛رق اذإ فوصوملاو ةفصلا ليبق نمو

 «كلذهلوق ادج بيرغو « ةرورضلا لبق نم ن ككاو نيون يغب ترق اذإ

 قاثلاناك نإف ١ لوقي ثيح دريل عبات وبهو « يئأظن هلو : هلوق هنم ب رغأو

 تفقوكنأل :نبا اديز تيأد : لوقت « نيونتلا الإ لوألا) نكي مله تمت نيغ

 ءادتبالا ىلع : نيبجو لمف ةءارقلا امأن ... هدعب ام هنم تلدبأ مث ديز لع

 اإف « نيونت نودي أرق نمو « نيونتلا الإ «ريزع» ىف نوكي الف ' لا

 اذه رحنو 57 ناو ؛ هللا ٍنيريزع وه 7 أك ءآدتبإ بخ دارأ

 ءادتبالا ديرب وهو « نينك اسلا ءاقتلال نيوذلا فذح نوكي وأ“ رمضي ام

 نا آدج فريعض أذبف «نحلاو

 لق
 عرإ 2 علو وج بضتقملا )١(

 ( ةبوحتلا ثاروزشفلا ع م)
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 ,اهانعم ىلع اتظفاح اذإ «ادجن ةفيعضو . ةرورض نيوثت نودب ةءارقلاف

 8 اريخو.أدتبم اهانلمجو

 لجر وهو « ةاحنلا ءارو رهاقلا دبع ىرحي نأ هلك اذه نم بجعأو

 أرق نم ءاوق لكشملا نمو : لوقيف :ىرخأ ةرم دوعي مث ؛ ىناعملاو ةغالبلا

 نيبجو ىلع اهولح مهنأ كلذو نيونت يغب هللا نب ريزع ِ

 ءاقتلال هفذدسح مْ 0 نيودنلا دارأ هل ءىراقلا نوكي نأ : لوألا

 ةءارقلا ىف هلثم . ةءارقلا هذه ىف ىنعملا نوكيف . . هكر مل و نينك اسلإ |

 .هاوسىرخألا

 هطوقس دح ىلع طقس دق نيونتلا نوكيو . ةفص « نيا » نوكي نأ ىناثلا

 ىف اوفلتخإ مث فوذحم مالكلا ىف نوكيو « وربع نب ديز ءاج : اناوق ىف

 نممنمو : هللأ نب ريزع وه : ردقذ ءأردقم ًأادتبم هلعج نم ىبنف .”فوذحملا

 كنأ كلذو ٠ ميظع سا اذه ىفو . اندوبعم هللا نب ريزه : ردقف ريخ هلعج

 فرصمي بيذكتلا ناف ,هيف هيذكمت نأ دير كل 0 امالك لئاق نع ترء)لح

 , ١" قفص ناك ام نود «ءاربخ هيف ناكم لإ

 قاعملا حور هيلع ثيلغ مث ء خلا لكشملا نمو » لاقف ةاحنلا عبت دقل

 ريخلاو ءادتبالا ىلع ىندملا نآل كلذو ؛ خلا « ريظع رمأ اذه ىفو ه لاقف :

 أدتبملا نيب نيونتلا فذح زاوجل دهاش اهوردتعأ ول مهيلع اذامو « لادج الب

 مو: | ذاجعإلا لئالد )١(



 دا موس

 ةدورضلا ليف نم األ نابع قادالو عن[ 37 رمل ككاذإ نفاذ
 . فيعضلا ليبق نم وأ

 «انوئم ءريزع» ئاسكللاو مصاعأرق» لوقي ذإ نايح ىبأ رد هللو

 « ةمجعلاو ةيبلعلل فرصلا عونمم « نيونت ريغب ةعبسلا قابو ؛ ىبرع هلأ ىلع

 ؛ ريزع نم فذح نيونتلا نأ معز نمو ,.. ربخ نباف « نيتءارقلا اتلك لعو

 «نيدلع نيب عقو « ريزعل ةفص ءانباد نآل وأ ... نينكاسلا ءاقتلال

 هلوقف اندويعمو انه الإ : ىأ ء فوذحم ريلاو ء هنيونت فذحف

 هللا ىلإ ةوبناا ةبسن وه ام] مهيلع ركنأ ىذلا نآل « لمحتم

 , 237 ع ىلاعت

 باغفيك ىردأ تسلو ؛ةرورض وأ فدض الب ةلكشملا ىهنأ كلذبو

 كانهناك امل كلذ اوكردأ ولو « فرصلا نم عونم» ءاريزعد نأ ةاحنلا نع

 ءابيلعسايقلا ذوحي ةيآلا نأ ىرأ ىنأ ىلع , ةليوطلا ةيل دجلا ةكرعملا هذهل عاد

 فذ- زوجيف ؛ عونمم ريغ وأ , فرصلا نم اعونمم ءاريزع» انريتعا ءآوس

 . ةرسكلاب يرن زوحيو « اريخ «نباد عقو اذإ نيونتلا

 م1 / هج رحبلا (0)



 سل عل

 2 كدروتملا نيكست 2(

 :ةارخنلا ششتعا ةريثك عسضاوم ىف برعلا نع كرحتملا نيكست درو دقل
 : اهبلع سايقلا زوجت ال ةرورض اهضعب !ورنتعاو « ايسايق ابضعب

 وه ؛ ريمضأأ ءاه نيكستو « مزجلاو « فقولا ىف نيكستلا ؛ ةيسايقلا نف
 . نيمغذملا لوأ نيكستو ٠ معو ذخل لثم ىثالثلا طسو نيكسآتو « ىهو

 « بارعإلا ةكرح عايض ىلإ ىدؤي هنأل ةرؤرض كلذ ريغ ىف نيكسنلاو
 ٠ مزج وأ تاقو ريغأف ابفذح زوجي الف“ ىممل بارعإلا ةكرحو

 رورجلا و عوفر فرحا اونكسي نأز وحي دقو»لوقف بابلاةيوبيسحتفيو
 همضرو «ذخف » اولاقف اوفذح ىيح «ذخف » ةرسكب كلذ اوهش « رعشلا ىف

 (ةربك ةزجلاو . ةمض ةءفرلا نآل «دضع , اولاقف اوفذح ثيح « دضع »

 رزأملا نم كنه ادب دقو امه ام كيلجر:ىفو تحر : رعاشلا لأق

 نأ الإ « ءزجلا ةلزتم وهو رعشلا ىف نكس امو ( كنه نم نونلا نيكستب )
 : ةليذك ربأ لاق « كلذ نكسي مل « ذخف : لاق نم

 مودلا نيفسلا ىلاثمأ ودلاب ."٠ موق بحاص تلقنججروع اذإ

 . سيقلا ورمأ لاق ء مثيو رعشلا ىف م.ضعب نكسي دقو

 لغاو الو هللا نم امإ «. بقحتسم ريغ برشأ مويلاف

 . "' ( برشأ نم ءابلا نيكستب )

 «ةرسكلاو ةمضلا « ىتمالع ل ذح ةرورضلا نمو » روفصع نبأ لوقيو

 ةمضال اهيبشت وأ فقولا ىرجب لصولل ءارج ًافيفحت « حيحصلا فرحلا نم

 )١( ا / ؟جٍ باتكلا .



 « خي نم ةرسكلاب ةرسكلاو 2( دضع نه ةمضل ب

 هرتعأ لب ةزاؤرضلاب :ةاحتلا هيلع محو : نيكستلا ةغللا دزهأ ئور تزيل -

 نم ئوذو « 'رعشلا 2 ريثك درو لق هنأ عم ١ تارورضلا حبقأ م موضعي

 . ًاريثك .تاءارقلا ةاور

 تايآىف تاكردتلاطسو ةعبسلا نم وهو عىالعلا 5 ورمعوبأ نكس دقف ٠

 أرق دققف '» نونمؤي ال تفاجب اذإ اهنأ مكر عشب امو 0 ىلاعت هلزق لدم ةزيثك

 ةمضل -نوقابلا أرقو 2 :ابسالتخا ىرودلا هنع ىور"ك. مارا ةمض .ناكدسإب

 7 ىارلا

 بطاخلا ريمضإ لصتملا مكممأب ءءار , ىف قرطلا رثكأ نم هنع درو اك

 نع درو 5 2 اعوفم كيذ مقو ثايحح ؛ مك رسعشو 5 مكرصني و « بئاغلا وأ

 ش : 1 نيغل قمل ا و ؛ هباحصأ

 , نهدرب قحأ نهتلوعيو , ىلاعت هلرق ىف ءاتلا نيك ب بداح نبا أرقو

 1 (ارورغ الإ ناطيشلا مدعي اموذ ىلاعت هوقىلادلا نيكستب نس لا أرقو

 مكتراب لإو 0 وتف , ىلاعت هلوق ىف ةرمهلا نيكستب ورم 000 3و

 مكقدوا م كدحأ اوثمباف , ىلاعت هلوق نم ءارلا نيكست ىف ةزحو ةبعش كراشو

 ا 00(

 1 ,هم7ءئراقلا جارشو ءىمل | عفناا ثيغ )م

 مااا رئارضلا () 441 / لدن: هب « وومكإأ فاحتإلا نظنأ (0)

 - 008 عفنلا ثيغ (0)



 م مودج

 , 29 هنيدملا ىلإ هذه

 هلوسرو هلا عطي نمو ه ىلاعت هلوق ىف فاقلا نيكستي صفح أرقو

 , 19 «ةقتيو هللا شحمو

 رعشلا ىف هاور دقف هبوبيس هأدب امل اماه ةيلدجلاكراعملا كلذ دعب أدبتو

 ورمعىنأ نع سالتخالا ةياورب قتكيو «نآرقلا ىف هدورو ركني هنكلو

 « نوعبشي ال نيدلا امأو ٠ لو.ةيف نيكسنلا ةياور ضرعتي الو

 نو-عرسي « كنمأم نمو : اهمرضي : كلوق كلذو ؛ اسالتخا نوسلتخيف

 موق ةكرحتم اهنأ ىلع كلاديو ؛ مكعراب ىلإ :ورمع وبأ لاق م نمو ءظفالا

 , "' « نونلا ققحت ملء ةنك اس تناك ولف ؛ نونلا نونيبيف كنمأم نم

 :رعاششأا لوقىف لو ةيف ليوأتلا نم باب ىلع نيكستلا لمح نأ لراحي مث

 ىطملا سارجأ عمسأ الو اليل .". ىركللا ىنقرؤي ال مانأ ىتم

 هنأك ىركنلا ىنقرؤي ال « لاحلا هذه ريغ ىف مون ىنم نكي نإ : لاق هنأك»

 « عمرلا همشي نم برعلا نم انمم# دقو ءامون لاحلا هذه ىف همون دعي م

 (” «قدؤم ريغمانأ ىتم» لوقي هنأنك

 ل.هاجت كلذو طرشلا باوج هنأ ىلع , ىنةرؤي : نيكست لعجي ودرف

 «ىقدؤي» نأ دصقي هلعل وأ « مابفتسالل ىتمر « لاحلا ىلع ىنمملا نآأل , ىنعبلل

 . هز / جارسلاو , + | عفتلا ثيغ ()

 ..0»# | نيسوتلا رظنا (4)

 :غه١ | ١ج باتكلا () وقرب | مس بانكلا (ع)



 . ةرورضلا دح دنع فقؤ هتيل و ء طرشلاب مامفتسالل !يبسشُت مورجم

 ىف مضلا مشي ناك برعلا :ضعب نأ هيوبيس ىكحو ٠ معألا لوقي كلذل
 « قرؤم ريغ مانأ ىم ىأ «لاحلا عقوم هدعوقو ريدقت ىلع ,ىنقدؤي»

 هحبقعم زاجو « هعفد لاح ىف ٠ لعفلا ناكسإل « احق هيف نأ الإ نيبأ ادهو
 . "" رسكلاو مضلا لاقثتساو تاك رحلا ىلاوتا

 . "" نحل رمع ىبأ ةءارق نأ معزبو ؛ نيكمنلا دريف دربملا امأ

 نحلو أطخءارقلا تاياورو ؛ ةدورض رعشلا ,ةاحنلا نم بيرغ بقوم
 الإ نيبأ اذهو , لعألا لوق بيجعو « داهتجالاو ىأرلل عضخب وحلا نكح

 ' نع ةلوقنم ةبرع ةجهل , ةاحنلا هركنأ ىذل!نيكسنلا اذهنأ عم ءاحبق هيف نأ

 موضعب لوقي ةيويم ةغل امنوك عمو . "9 دجن 5 5

 زاجاذإو « نيكستلا عنب الاسايقلا نأ عمد 6 , هاب كلذ سيلو ٠ اهنع
 :.. ىلوأ هئاق]و هناكسإف « ماغدإلا ىف هباهذإو « بارعإلا قرح ناكسإ
 أ دحاو عون نم لاقث تاكرح ثالث عامتجا دنع فيفختلل ابلط

 ىدحإب ءىزتمي نم برعلا نم نأ ناكسإلا هجوو » ىواخسلا لوقيو

 هتف احنالاو؛معح/عفنلا ثيغو ع١ ج صئاصقلا نماهرظنأ 00( هل / تاجبالاو ٍتاءأرقلا () ١ ج باتكلا شماه )١(

 . 6 / رثارضلا (4)

 , مم ص عفتلا ثيغ « مص : فاحتالا (0)



 ا

 ةدسأ نيو. رع ىلإ ىلإ كلذ ءارفلا ازرع دقو.« ىرخألا نع نيتكر ىلا

 ءارلأ .نونكسف 5 مهرمأي 0 لثم نويبع مين 0 2 « نييدجنلا لعب و

 تاك رحلا ,للاوتا

 هخالاو .هعتع ال سايقلا ن م مغدو 2 ةيورم ةجح انيكستلا نأ معدو

 ال عم قدم ال ةليخوجم ةدؤد ى و .نئاأ رود اذه لك مغر 4 هضراعت ال

 ةيسنن .قكبو 5 وريف ىلإ ناكسإلا 3 بس علك نأ هَ يسومجلا اعبت لواحي ف

 ال اع نآر هلأ ل* مدل ةلواحع كل ذنأ أود م هيلا سالخالا

 ةررض 00 اطل ا م 5 8

 ل ريغأ الخ 2 كداب ىلإ ا 30 م 4 3 - هلأ رقد ل

 0 نعدأ نأ ىلإ ظفللا ليصحت هي هيلع كابل نم كلذ اعد تح ةرمهلا ةرسكا
 تا ةرمملا ن 0 ءوربع 0

 ياتكلا 5 هأود ىنلاب 3 0 ةفدع 1 3 ارقلا ل اع . لمح 95

 نم.هريغ ند ل اذه طيض أ رهو. ةتبلا اةذح ال ٠ د هذه سالتخا

 3 هنأ كيس نيش ل مولا تلا مد انكاس هودر نيذلا ؛ ءارقلا

 0 هاند مس ىف ارنا! نكلو

 : كاذب ل ىلع ءارقلانك ولو 0 ةيب علا ىف هجو ال ناكسالا نأ كيري

 1 : ٠ ©ناكتتالا ةياذقف و 0

 2 0 #0 عدس 55

 0 7 ١ + ضصئاسخلا ١( ) 1597 / تاجبللاو تاءارقلا (1)
 5 5 5 تامل قع 0 هسقت (0)



 د4

 اما 1 ماع قارنا روم اولا كارما
 عابتإتكلل ذ لك له ء داهتجالاو ىأرلل اهيف لاجمال « ةعبتم ةنس ةءارقلا تسلأ

 نوكيالاذامل :نكسلو « ةيبرعلا ىف ابجو نيكسنال دحتمل كناآل وأ رول كنم

 كيفد ىذلا وه بارعإلا تاكرح ىلع كصرح له ؟ ماغدإلا نيكسق لثم

 مدطصت نيح بارعإلا ت تاكرح بهذت .ملأ ؟ بيرغلا تةوملا اذه ذاختا ىلإ

 لوبقت ٍنيح ر مشل ىف ناكسإلا اذه ورت مأ م م ؟ رعشاا ف ىورلا تاكرح

 قو مانأ أ ىم ءزجارلا لوق نم هاورام ىنملا ىف اذه نم ها
 وه اهنإ ٠ هادا اذ-ه نأ مولعمو « ىنقدؤي نم « فاقلا مامثإب : ىركلا

 ترسكل ةكرح هيف تناك ولو «ةتبلا ةكرح كانه تسيلو « نذألل ال6 نيعلل

 راصل ةكرحتم فاقلا تدنعا ولو ١ زجرلا نم نزولا نأ ىرت الأ « نزولا
 ىلا لماكلا نم

 اناكسإ فرحلا هيف اونكسأ امو » لوقي نيح رثك أ هسفن ضقاني مم

 : ىدسألا رشبقألا هدشتأ ام احبرص

 ْ دزئملا نم كيهادب للقو امهف ام كيلجر فو تجلى

 0 ررجل ىلع وأ دشقنأو

 برعلا كفرعت الف ىريت رمنو 2 مكازنم زاوهلامءلاىب اوريس
 لش مم لوق نع لثس دقو ء لصوملاب اذه اندشنأ , كف رعت » ءافناكساب '::

 دكر بح نب

 اف تال صئاملا (1)



 مس #4 ا

 رودص رومألا زاجعأب تلوو ةرمأو ىرمأ بغ نيبث انلو

 : ىعارلا لاقو « نيبت ٠ نم نونا نوكسب

 ابسن مكل فرعتنأ ةعاضفوأت

 دلبا ةضيب متأف راداانباو

 : ديبل تيب اولمح اذه ىلعو « فرعت , نم ءافلا نيكستي

 ابماح سوفنلا ضعب طبتر وأ اهضرأ ملاذإ ةنكمأ كارت

 : باتكالا تييو ( بوصنم وهو ) ؛ طبت رب ه نم ءاطلا نيكستب

 لغاو الو هللا نم ا. مثل تقدس نيف تارفأ مويلاف

 : مرق بحاصتلق نججوءأ اذإ :هلرق نم هدشنأام هيلعو

 مكن و « ةياورلل در وه اهإ ٠ عضوملا اذه ىف سابعلا لأ ضارتعاو

 (همصخ هلدج نم ال ؛ مظ هسفنو « ةفصنلا نع ةدرج ؛ ةورشلاب « عامسلا ىلع

 ءمركو فرظو ؛دضعو .زجعو ؛لسر : وت ممناكسإ هنمو «حضاو اذهو

 «رودك او مومضملا ىف كلذ رارمتسإو ء رصعو « ديكو ء«فتكو ؛ لعو

 مهةوذ ىلع « اهيتخأو «ةحتفلا نيب مولصفب « ليلد لوأ « حوتفملا نود

 . "عرخآلا مهفافختساو « أهضعب مهاقشأو « تاكرحلا

 ىلعهضارتغا درملا ىلع ركنأو « ءارغلا ىلع نيكستلا ركنأ فيك تيأرأ

 ذا « ةدورض نيكستلا نأ ىلع ةاحتلا ردي دهاوشاا هذه لك عمو « هيوييس

 ؟ ةزورضلا ليبق نم دهاوشلا هذه لك تناك اذا « ةاحنلا دنع ةرثكلا دحام

 نفر 51ج رم ؟ اله ؛ نا 1 صئاملا 0(



0035 

 .ةرورض هضحب و أيسايق نيكستلا ضعب ىتج نبأ ريتعا اذامل مث 1

 نيكمتلا نم ىور امل هراكن]و «ةاحتلا مامإ نع هعافدو هتوسق دتشت مث

 «ةكتراب ىلإ اوبوتف» ٠ مكىمأي هللا نإ امأو » لوقيف « ءارقلا ناسل ىلع

 مل نإو  سالتخالاب هبوبيس اهاورو ؛ناكسإلاب ورمع ىنأ نع ءارقلا اهأورف

 ىفازومغم الو ؛ ةير أنزم دمح ناك الو :« كزأ ناك دقف ىزأ نأك نكسي

 برعلا مكفرع# الو ؛كنهادب دقو «. برشأ مويلاف » هلوق نكل «ةياود

 ىذ ريغو « عوفدق سابعلا وأ عفد امأو . هل دهاش نزولاو , هلك نكسف

 .97هيلأ عوجرم

 ناك ام امأو « لوعيف نيمسقولا نيكسنلا مسقيو همدق لزت اذه لكدعبو

 ايثالث ناكام لصتملاف « لصفنمو « لصتم : نيبرض لعف نكسأ مث اكرحتم

 : لع : كلوق كلذو افيفخت ناكسإلا هيف كلف ءىروسكم وأ ىتاثلا مومضم

 . خلا لع

 هريصيوقئب نه هن» مهضعب ةءارق كلذو لصتملا هبش هنإف لصفتملا امأو

 :اودشتأو نكسأف « ملع نذوب ءو قت , هلوق نأ كلذو

 ©داغ باتؤم هللا هتزرو هعم هللا نأف قتب نمو

 اذامل ؟ عامسلل ىر «ةي رثدلاو هيرعشلا دهاوشلا هذه لكذدر سلأ

 ىنج نبا مالك ودبي الأ مث ؟ دحلا اذ.ه ىلا طئاخلا ضرع عامسلاب نوب رضي

 نأ , نيمسق ىلا همسقي مث « هتبثي مث نيكستلا ركذي وهف ؟ اضقانتم ايرطضم

 مك اذهو ءهضعب اودرو « هضءب اوابقف برعلا مالك نيب اوقرف ةاحنلا

 .هل رربمال

 معو لم / مج صئاصخلا )١( ؛ ١ / مج صئاصخلا ()



 تو

 . عطقلا هر لصو ()
 حلا عضو كهل: وأ ا ةزمه فذ> زوسبحب ال هنأ نهو ... ةددلاقةأ

 ابلضو وأ اهفذنح ريتعيو ٠ 0 ةزمه لصو .نو< ال' «ئرخأ ةرابعب

 . ةحئيق.ةرورط

 ,هلادناو ةزمهلا فذ باي د ىف ىج نب! نوقْي -

 الا « سقم ريغ امهالكو « أءيمج م اظالأو « رئالا ف عضو :1أ ]ذه ءاج نق -

 «ةزمهلا فذ< .كيلازنأ اهم 2 هيلعو ... « ةرورضلا دنع

 :ديز وبأ ىكحو ركدلا ىدحال اهنإ ١ نيثكنبا:ةءارقو «.نيماللا -ءاغدإنو

 ::نسحلا وبأ دشنأو كل بأ ال دير.« كل.بال

 اهتارجخ ىف ليخلا تاثأ ةبضت
 المنا اهل جاجيعلا تحت نه عمستو

 : ىلع وبأ اندشنأو ؛  المزأ : نم ةزمهلا فذح

 انقر قوسولاف لتاقأ لنا“

 : ىح نب دحأ نع انيورو : همارح ىف هعد : ةديبع وبأ انل ىحو

 ْ ديرما سلبا دنج ىوه

 : هلوق هتمو , نيثك وهو ( نسلبا:نم ةزمهطا فذحت )

 ادولمأ هب تثج نإ تيرأ

 قيال 2101 م دلل نول < تارت أر نو لرد فقال رز

 .137. ريثك وهو

 .)مر اد 149 /الج صئاصخلا (1)



 دمنا ةاسا

 رثنلا ىف عضوملا اذه ءاج دق : هلرقو : نيآرم ريثك وهو ٠ هل رق دعبل

 7 اذ هلم ىورملا نكاد 2 سيفم ريغ | مهالكو : لو و اعيمج مظن او

 . ؟ هيلع ساقي ىذلا ام. هيلع ساقي الو

 طوقسا هريسفت ىف : 5 طابتعا هنأب , فذحلا اذهكاذ دعب فاصي م5

 ' ؛ ًافيفحت ال اطايتعا ةرمهلا نذح ىلع اذه , هيعضر أ نأ د ةءارق ىف ةزمملا

 5 ند ءاراطتق ن :مادحأ مث م أو 0 ةءارقىلع ىقاعيو هيلع 1ساشب نأ نود ىأ

 « حيرص طابتعاو حيرص فذح اذهو : هلوقب ةزمطا

 امئايف « ءىث لع لد نإ ىلا فقوملا اذه فاقو دق ىج ناا ناكاذأو
 0 عارضا اأو نأ ايسذلا ملاع ف هئاقلإ و. بز رعلا مالك نم ديك د ردق .ق لامضإ لع كدب

 : لوسقي كيح ىج نبا فقوم نع لقي ال افقوم فقو دق هيطع نانإف

 1غ سايقلاب انا نوحمسي ال ةاحي هل ناكاذإو « سايقلاب نشل ةفأاو رهود

 ىةاحتلا مالكىلع سم 4 ّضص )9 نذإ سيق مالمف 2 برعلانع ة ةيوره ةناث عل

 ىوهل عضخت برعلا تاغل ١) نأكو ءاظنو ارث ىؤرام هاجت بيرغ تقوم

 .هيوره ةعومسم اهنا سأ و٠ مرايتخا و ةاحيلا

 ريثك قبس ام بناحي هنم درو دق ةرورض ةاحنلا هربتعا ىذلا اذه نإ

 ددب ةزمطا فذحو « مرملا متفف « مهتيذنأأ مهلع ءاوس , ىأ أرق دف ءادج
 يوب ىلإ اهتكرح لقت

 ا ةزمطا لصوب « هيلع مع الفم هللا ديع ْن ملاسأ و

 ١١ موج رحبلا (م) م ماج حبلا (0) امور رج بستغأ (1)



3-5 

 ل عقو ثرح فلاآألا لصوي نيين.هلا ىدحا الإ» صيخم نبأ أرقو

 نيكل »2 هيعضرأ نأ » زيزدلا دبع نب رمعو دحاولا دبع نب رمعأرقو

 كرخ نانك اس ىقتلاف 0 ةزمطا فذح هنأكو 2 ةزمطلا فدو ؛ نونلا

 «ةزمهلا فذح دعب نونلا رسك» لوقي نايحابأ نكءلو ؛ ةرسكل اب:لوألا

 نونلا ىلإ ةحتفلا ىهو ؛ ةرمهلا ةكرح لقن وه سايقلا نآل ؛ سابق ريغ ىلع

 . , 9 هتكرح ءانبوفرحلا فذحل كلذو « شرو ةءارقك

 فز « ةزمه لا كرتب 0 ليقأ سوم انو ثراحلا نب ىح أرقو

 درلا لاودتيو مهفقوم ىلع اجلا رعب ريثسك هريغو كلاذ لكمغدو ْ

 طاقسإب ءىدحأالإ م نصيخ نبأ أرقو 0 لوي ةيطع نباف « نعطلاو .

 لوق وحن اذهو ؛ سايقلاب عسا و ةذغل هذهو ءىدحإ ١» فلأ لصوف ةزمهلا

 + نضاشلا

 لضعم رمأ بر ةريغملا اب اي

 ع1 اعقزي ىنسبلاف لتاقأ مل نأ :رخآلا لوقو

 لوقيو «سايفلاب تسيل كلذ عمو « برعلا رعشب اهديأو اهاور دقل

 : « رعشلا ف صخرلا باب » ف قيشد نبأ

 ٠ 184 / ةين آرقلا تاءارقلا (1)

 : ٠١١ / انج رحبلا )١(

 ٠ 184 | ةين آرقلا تاءارقلا (+)

 ٠08/٠ ج رحبلا ()



 تاه

 لاق ميبق وهو ؛ عطقلا فلا لصو نويفوكاا هزاجا ام ىلع رعامثالو

 انتابمإ تابمآلاو ىلا اهوبا » متاح

 ىرشممو لها مويلا كادف ممنأت

 ( ,انتابمأ ٠ ةزمه 5

 لوقي يح نايح بأ تضلأ دقو 0 ةادزلا م ريغ - ةوم هنأ مقاول

 تزيل هيلع سق ةليمقل هخل نآك ام لكم

 ؛ لئابقلا نم « ام ةليبقا ةنل نوكمي نأ دبال . مس ام لك نأ دقتعأو
 لصت مل ةغل اياقب ليلقلا نوك ب دتف ؛ ًاضيأ لبقي نأ بحي اليلق درو ام ىتح

 دز“ ا-مثم انلصو دف ؛ ةلماك انملا لصت مل برعلا هغل الو امس الو « | ذيلا

 ناك, لاق هنا هنع هللا ىضر رمع نع ىور دقف « ريثكدلا اهنم عاضو ؛ ريسي

 تدبمت املف ؛ورذلاو ١ داجلاب هنع اولغتشا مالسإلا هاج ايلف , مرق ةغل رعشلا

 , هرثكا مهنع بهذو ؛ هلقأ اودجوف هوعجار « كله نم كلحو راصمألا

 الإ برعلا تلاق امم مك-يلا ىهتنا ام : هلوق ءالعلا نب ورمع ىبأ نع ىودو

 . 5 ريث ؟رعشو ملع مكءاجل ارفاو ىكءاج ولو « هلقا

 ؛الياق ناك امبم برعلا مالكدرل هجو الف كلذك رمآلا ناك اذاو

 .؟هم +١ ةدمعلا 00(

 هاله ص ١ > /ط رهزملا (0)

 0 / +١ صئاصخلا رظنأو 1 عفنلا ثريغ 69



 هدهد 4

 537 دقىهو قاشكلاو هلي ىدلمس نيب تنأ 5 ىبلا هرووسشملا. ةلأسالإ نظاو

 نم امف ناد امو 2نئمه قويشض# اذإو روبنزلا نم ةعسأ دشأ برّقعلا نأ نظأ

 هاف ءىش ىلع تلد نإ . هبصنتو كلذ لك ع.فرت برعلا » فاسكلا لوق

 .فاصنالاو ةقدلا هزوعت « صقان برعلل مالكا ةاحنلا ءارقتسا نأ ىلع لدت

 «مهبجعي ال ام نوضفربو مرجعي م برعلا مالك نم نوذخأي ةاحأأ نأكو

 ؟ اذامل نكلو



 معو

 أدتبملا ىلع دئاعلا فذح (4)

 ام هماقم موقي ام وأ « طار نم اهيف ديالف ةلمج أدتبملا ريخ عقو اذإ

 ناك فذج اذإف 1 طبارلا نيمضلا فذحج زوجالو 2 هعضاوم ىف حضوم وره

 . الام ىف ركذت ةصاخ تالاحح ىف الإ ةرورضلا ليبق نم كلذ

 مسالا ىلع ًاينبملعفلا لمجت نأ مالكلا ىف نسمح الو ه هبوبيس لوقيو
 « لوآلا ىف لامعإلا ظفا نم جرخت ىتح ؛ لوألا راهضإ ةمالع ركذت الو
 :نووكت نأ نم د6 ىذ 2 لوألا ريغب هاذشتو « مسإلا ءأنب لاح نمو

 . !"عهيف لمعي

 ىلع دوعي ريمض نم لاح لعقي ءأدتبملا نع ريت نأ «زوحيال هنأ ديرب

 هيكل و « أدتبلا ىف لمعي نآل حااص ةروصلا هذوب لعفلا نال كلذو « أدتبملا

 همامأو « لمع نودب هتتكرت تنأف ءرخآ ءىشب تنأ هلغشت لو « هيف لمعي ل
 هنامرح مث ؛لمعلل لماعلا ةئيبت ليبق نم وبف ؛هل الومعم ن وكي نأ حاصي ام
 مسالا نآل ٠ ًائيش لمعي مل لعفلا ٠ توبحأ نيخلا : لوقت نيل « لمعلا نم
 اذه نع لعفلا لغشإ ريمض كانه سلو 0 ءادتبالا ىلع عسفترأ دق مدقملا

 أدتبما لع دودي يمضي لصتم مدلك ءرخآ لومعم كانه سيلو « مدقملا
 مسإلا هأئب ىأ مدقملا مسالا بص بج ةماازملا هذه نم جورخلاو 0 الثم

 ريمضب لصتم ؛ رخآ لومعم وأ نيمضب لعفلا لغش وأ « لوقي (؟لمفلا ىلع

 :ةرورضالاب ( ةميلس ةروصلا نوك-ت ىت> « أدتبملا ىلع دوعي

 ( ةيوحنلا تارورضلا ا م(



 ا[ ا

 « هتبرض فيز : تلق ؛ مسإلا ىلع لعفلا تينب اذإو » لاق كلذ لبقو

 ««قاطنم» عضوم ُْق هنأ ' لعفلا هيلع ىتيم : كلوقب كير اعإَو ,ءاملا هتمزلو

 ثدح « مسإلا ىلع لعفلا ىوي نأ نسح امنزو ٠.. قلطنم هللا دبع : تلق اذإ

 ةشآ ل كناآل « نسحي مل كلذ الولو « هب هتلغشو , رمضملا ىف المعم ناك
 . لت ىلا

 لوالاف 2 لمفلا ىلع مسالا أذ ىدعمو 0 مسالا نع لمفلا ءأن يعم نيبؤ

 »2 لمفلل الومعم مسإلا لسمج ىناثلاو 014 مسإلا نع لعفل ا نابخإلا ةأنَعَد

 .٠ لماوعلا ةدعاق ىلع ىربم اذه ةمالكو

 2 فرعض وهو رعشلا ف زوج دقو 0 لوّقيف ةدورض هنأ د وب مم

 : ىلجعلا مجنلا وبأ لاق « مالكلا

 عنصأ مل هلك ابنذ ىلع ىعدت رايخلا مأ تحبصأ دق

 بصنلا نآل « رعشلا ريغ ىف هتلزاع وهو « فيعض اذبف «هلك» عفو )

 ريغ هلك : لاق هنأكم « ءالا رابظإ كرت اذإ هب لخي الو . تيبلا سكي ال

 : سيقلا قرما لاقو 3 عواصم

 رجأ بوثو تيسن بوث نيتبكرلا ىلع ًافحز تابقأف

 بلوت نب رنا لاقو'

 رسن مويو ءاسن مويو انل مويو انيلع مويف

 . غم-غ١/)ج باتكلا()



 ال 0

 ىرث روش » لوقي برعلا ضعب نأ اومعزو ؛ هيف رسنو ؛ هيف ءاسن ديريو

 ١ ىعرم روشو 0 ىر" ربشو

 :لاقو ءهيف ىرت كيري

 دوعت ةعبار هللا ىرخأف ادع تاتق نراك ثالغ

 :مهوقب هوهيش اهنإو «بصناا فرعألا رثك ألا هجولاو « فيعض اذهف
 تيأرنأل ؛ نمحأ اذه ىف وهو «ءاملا اوركذب ل نيح ؛ نالف تيأر ىذلا

 نأك يح «هلوط اوهركف « ةفصالو ريض سيلو 0 متي هوو ء مسالا ماع

 ليزا دحاو مسأ ةلزاع

 نيب قرفي مث  ارثثو !رعش عمس دق هنأ عم ؛ ةرورض هلك عومسملا اذبف
 ةلصاا نآأل ؛ لوصوملا نم هفذح نيبو ةفصلا نمو ريخلا نم دئاعلا فذ

 تلو ؛ هوركم لوطلاو ؛ةليوط لوصوملا عم ةلصلاو ؛لوصوملا نم ءزجك
 «ريثكب بصتلا نم ىرقأ هانعم ؛ لوألا تيبلا ىف عفرلاف «ىنعملا ظحال هي ويس

 فذح عم رعاشلا بصن ولف تببلا رسكي ال بصنلا نآل :لوقي هنأ بيرغلاو
 امم صلختلا ةحودنم هدنع رعاشلاف « ةحلم ةرورض كاتم تناك ا! « ءاحلا

 ركذ نآل « بصنلا بجر كلذك آلا ناك اذإو ؛ ةرورض هيوبيس هريتعأ

 : لوقأ ىرخأ ةرمو « اهركذ ةرورضلا حلصي الف « تيبلا نزول لخم ءاحلا

 ءادبأ بونذلا نم ًائيش عنصي مل هنأ وه ؛عفرلا ىلع ىنعملاف , ىنعملا ظحال هتيل
 اضعب عنص هنأ لمتحيف بصنلا ىلع ىنملا امأ « بلسلا مومع » ةدعاق ىلع ءانب

 ع4 24+ صر ب بانكلا ()



 دا مال دس

 كرت هيلع زع هيرييس نك لو « مومعلا بلس ةدعاق ىلع ءاثب ؛ بؤنذلا نم

 هيف ةاصلا نم هفذح نأ عم ء لوصوملا ةاص زاجأ هنأ عم « لمع الب لماعلا

 مامن م ةلصاا هيوبيس رابتع] ةلألا ىف رثؤيالو , لمع الب لماعلا كرت ًاضبأ

 انلام مث هيف لمعتو لوصوملا ىلع ةلصا| طلستت نأ نكمال كح ؛لوصوملا

 .؟ برعلا مالك ىلع سيقن انسلأ ؟ اذه لكلو

 عم نصي هنكلو « لكم عفد وه ىوقألا نأ انيبم ملعألا لوقي كاذلو

 لوقف ؛ نيرخآلا نيذه ىف ليوأتلا لوا مث «ةرورض تببلا نأ ىلع كلذ

 دز: كلوق ىف هم ىرقأ انه عفرلا نأ « لوألا عيبلا ف ىدنع لوقلاو

 قأت نأ ابلصأ نآل ؛لعفلا ىلع المح نسال ء الكد نأل ؛ مزلأو ؛« تب رض

 « مالك دعب ةأدتبم وأ ٠ مولك موقلا تبرض : كل وقك «ةدكؤ م مسالل ةعبات

 لعفاا ىلع اهتينب و « موقلا لكتبرض :تاق نإف « بهاذ مراكموقلا نإ : وحن

 :هلوق نوكي نأ ىغبنيف «كادك رمألا ناك اذإف ءلصآلا ىلع ابجورخل تحبق

 «بصنلاب : هلك : هلوق نم ؛ ىوقأ ءالا ىفذح دق ناكنإو « عنصأ مل هلك

 «هأرجم ىرجي ام كلاذكو « لكد عفدال ؛ءالا فذ> هيف ةرورضلا نوكتو

 ءرجأ بوثو « تيسن بوثف : هلوق امأف : ادمع تاتق نبلك ثالث : هلثمو
 ..توعنملا ىف لمعي ال تعذلا نآل ؛ هيف لمعي نأ عنتميف « نيبوثلا تمذ نم

 موي كاذكحو « رورجب بوثو ؛ ىسنم بوث نابوف : ريدقتلا نوكيف

 « جلا ءاسن

 «ىوقأ هريتعا هنكنل و ؛ىندملا ةيحان نم ىوقأ « لكد عفر نإ :لاق هتيلو
 ىأ لعفلا ىلع اسبلح نس >ف ؛ مومعلا ىلع لدي ظفل ءالكد نآل



 -- قاس

 «ءاملا فدخل نكلو ًاضيأ ةرورض هدنع تيأاف 0 الوعفم ابلعج نس ال

 ءانهلا ركذ نآل اهنع ةحودنم ال ةرورضلا اذه ىلعو ء لك» مفرل سيلو

 ىف ريدقتلاو اتعن ةلمجلا ريتميف « نيرخآلا نيدهاشلا ىف ليوأتلل أجلي مث

 ؟ اذ ل ىنعم ىأ نكسلو ؛ دورجم بوثو « ىسشم بوث ناب وف : لوألا
 الو « ابوثرجو ايوثىف هنأب رابخإلا ديرب رعانشلا نإ ؟ هبارعإ امو
 , اريخو أديم « تيسن بوف , را. تعا ىلع الإ ىنملا اذ.ه ققحتي
 تيح « ىنعملا ف هب لوعفم , انهىف ًأدتبملا نآل ءرجأ بوثهو كلذكو
 ىنحملا ىف ؛ دحاو ءىش هعجرمو.ريمضلاو ؛ لوعفملا نيمضلا هيلع دوعي

 لالحإلاو

 ةرم ؛ نيقرم « بوث و ركذ ثيح ىنعملا ديكوت هيف بارعإلا اذه نأ اك
 ةفاضإلاب ء اذه نم هيف ءىث الف معألا ريدقت امأ « ريمضلاب ةرمو , رهاظلاب

 ىعار هتيلو . ةيلعفلا ىلع ةردقملا ةيمسالا فامعو « ةنوذحم ةلمج ردق هنأ ىلإ
 ءادتبالا ىلع ىندملاف ىناثلا امأ هسفن حادأ و انحارأو عاسلا وأ « ىندملا بناج

 «انيلع مويف «لود مايآلا نأب ربخي نأ « ديري رعاشلاف «ةلاح ال دابخإلاو
 ٠ ءانل ,و  ءانيلع » حيضوتل ريسفت فطع اهيلع فطعي مث ءانل مويو

 ابعضو ةدعاق ىلع هأنب كهف ؛ لومقم 8 لك عوق نس الود هلوق امأن

 نأ ليلخلا معذو 2 لوقي هي ويس نآل كاذو 2 ىمملا ىلع هلع مو , هب قديس

 وأ 'رخ ىأ) مسا يغ وأ مسا ىلع اينم ويلك نوكي نأ فعضتسي



 تأ

 : تاقف ( اديكوت ىأ ) ةفص ءمبلك» نوكي وأ « أدتبم هنكنلو ( لوعفم

 هب معي نأ مالكا ىف هعضوم نآل : لاف « اينبم نوكي نأ تفعضتسا و

 أدتبملاف ؛ أدتبم وأ ؛ ةفص « مبلك» نوكيف « ركذي امدعب «ءاسألا نم هريغ

 أدتبملاف «بهاذ مهلك: تاقف موق ركذ وأ , بهاذ مرلك كموق نإ : كلوق

 ؛ ءىث ىلع هنبت ملو ؛ تركذ ام دعب تأدتبا ا4] كنآأل ؛ فصولا ةلزنم

 مآل ؛ فيعض ةاش لك تلكأو « نس> ةاش تاكأ : لاقو « ب تممعف

 نوكي اعقوم عقو اذإ « مبلك» نأ كلذو « ليلخلا معز اهف اذكم نومعبال

 فورا اهذبب قحلأف ءهسفنو مسفنأز نيومجأب هبشءهريغ ىلع ايذبم هيف مسالا

 م ابعضوم نأ كاذو « ءىش ىلع ىنبت الو « ءاساألا ام فصوت ام اهنآل

 نأ الإ مسمالا نك ذب امدعي ءاهضعيب دكؤيو ء ا مطعيب م نأ مالكلا

 ؛ فءضلا ضعب اف ناكنإو « اهلبق ام ىلع ىنت نأ اف زوجي دق , ميلك 5

 امهاتلكو امهالكو « اهريغ ىلع ىنبت ىتلا ءاسألا هبشي رهف هب أتي دق هنأل

 .« مهلك » ىرجم نيرحي نبلكو

 ا« روظملاو ؛ رمضملا هب فصوي : نيبجو ىلع نوكي دقف ممم امأو

 ةلزنع كلذ راس ىف نوكيو « هاز فصولا ف ىرجو « مولكب فصوي
 هلخدت « ةركسن نوكي هنآل ؛ هريغ ىلع شيو « أديب « مهتعامجو « مهتماعأو

 هنآأل ؛ اهريغ ىلع ناينبي امتإف «لجر لكو ؛ ءىث لكامأو ؛ ماللاو فلألا

 امدعب هقفاوت برعلا انيأرو ليلخلا لوق كأ تركذ ىذلاو ءاهب فنصويال

 ا , 1ع هئم ءانعمس

 ماب رج باتكلا - )١(



 هلا

 اديكوت ذلإ عقتال «ريمضلا ىلإ تفيضأ اذإ « لكد نأ هءالك نومضمو
 أ الغاف وأ أريخ ابعوقو امأو 2 ريمضلا عج رك اقوبسم 2 ًأدتبم وأ

 كلذ ىف بيسلاو « اهاتلكو « اهالك كلذ ىف ابلثمو « فيعضف الوعفم

 « ديكوتلا هبش وأ «ديكوتلا ف كلذو 2 هيلع ةلاذ الإ مقت الف )2 مومعلل اممأ

 1 1 .روك ذملا ًادتبملا وهو

 وأ أدتبم عقت اهنلو « اديكوت عقتال اهنإف «ساظ مسا ىلإ تفيضأ اذإ امأ
 هيودس ل وهي 0 اهرج كلذكو 0 فيعض ال وعفم ا,عوقو نكلو ءاربخ

 . "', نيحلاصلا لكب تدرم : لوقت نأ نسحال هنأل »

 1 ةركن نوكي هنآل 3 ءاسالا عيرج ةلماعم لماعيف ميج انأو

 « ءامسآلا قابك فرصتم مسا هنأ كلذب ىنعي « ماللاو فلآلا هلخدتو

 . ةنرضتملا

 هلاح ىلع وهو , ديكوتلا ظافناأ نم ءىش لماعلا ليال ١» ىنومشألا لوقيو

 لوقتف.اقلطم,ةماعو ًاعيمج الإ ( لاهتحإلا عفرو ةيوقتلا ةدافإىأ ) ديكوتلا ىف

 م تررهو مهتماعو ( مهعيقج تيأدو 2 مهةماعو 2( مهعيمج ماق مولا 0

 « هلع هريغ عمو 0 ةرثكسب ءادتبالا عمه الكو ١ اتلكو الك الإ و ٠ موتاعو

 ١م / اجدسفن (1)



 - ةخكاس

 :ةءاقاماتلك ناتأرملاو « مئاق هالك نالجرلاو :متاق مبلل؟ مرقلا رحت لوآلاف

 لمان وهوابل؟هنع ردصيف موالد مهلع تلاو اذإ ديب

 1 هلوق اماو ءارمثو املك ىطعأ ىأ ؛ أرمتو امهماك : هلرةو

 قئااو قحلاو نمحرلا ةعاط ىلع انلك ناك ىدهلا انيبت املذ

 : «" ءانمل كد ال « نأسشلا ريمش د ناك مماف

 دءبي الف « ىونعم لماع ءادتبالا نآل ؛ ريثك نهب ءادتبالا نأ اذه ىتءيو

 «لاجلا هذه ىف لماعلا ديك أتلا ظففأ ىلوو ,ديكأتلا نم أدتبملا وهو : هلرهم

 نآل. . أدتبم مقاولا ديكو تلا ظفلا ىلع ريدقتلا ف قباس ءادتبالا نأ رابتعاب

 . لوح لا ىلع مدقتلا لمأ.لا ةبتد

 :لمح كلذلو « ديكوتلا نع نهدعبل , ليلق ءادتبالا ريغ نا ًاضيأ ىو

 . نك مسا اهلحي ملو «ادتبألا رهو « ريثكلا ىلع ىناثلا دهاشلا ىف : انلك

 يللا ىلع هايس رولر دهاشلا امأف ٠ ليلق ءادتبالا ريغ نآل

 , "ةيلعافلا رهو

 :وعراعج قرقألا نز

 كول مج نارعلا رظنأ (0)



 .2لكو لاوحأ ىف ماشه ن ١, لوقيو

 + لمآونما عيمج اهف لمعي نأ اهكحو ؛ رفا ىلإ فاضت نأ : لوألا

 1 . ميك 8 لك تمركأ : و

 نأ نيبوحلا مالك ضتقمو ٠ فوذحم ريم ىلإ فاضت نأ : ىناثلاو
 ىبأ ةركذت ىفو « ديكوتلا عانتما ىف « نايس اهنأ ةبجوو ءابلبق ىتلاك اهنكح

 نآل ءاهريخأ# نم نسحأ « انيده الك, ىلاعت هلوق ىف , لكد ميدقت نأ حتفلأ
 ةلزثم ىنعملا ف اسهنأ عم « لماعلا ترشثابا ترخأ ولف : مهلك: ريدقتلا

 هقبسامل ؛اهنم ال5 نأ ىف «ءادتبالاب ةعفترملا تييشأ تمدق ايلف «هرشابيال ام
 . ظفالا ىف , لماع

 ةابلاغ ايف لمعيال نأ ارمكحو هب ظوفلم نيمض ىلإ فاضت نأ :ثلاثلاو
 مهلكو »وتو : «الكم عفر نميف هلل هلك آلا نإ , وحن ءادتالا الإ

 : هيلع تدام اذِإ ديو : هلوق ليلقاا نمو « ىونعم لماع ءادتبالا نآل , هيثآ

 : : ىدملا ايت ايلف : هنع هللا ىضر ىلع لوق هنم نوكي نأ بحي الو ؛ تدبلأ

 . ""ةيناش «ناك م ىدقت ىلوآلا لب تيل

 مدنعمأ همالك نأكو «دعاوق نم هي ودس هدعق أم 00 اذه لكو

 0 ابعضي ةدعاق فلأ نم ريخ ادحاو.ادهاش نأ عم ٠ برعلا مالك نم

 تركذ ىذلاو » لوقيو هيوبيس أرجتي مث ؛ مالك اف نيامبم
 - برمأ لاف ء هئم هاتعمس امدعب هقفاوت برعلا انيأرو «لوالا لوق

 : .بيرغ أ « ةأحتلا

 "ايو الا, »الإ ديكوتلا ظافلأ نم لماعلا ليال ١ نومشألا لوقي مث
 بناميم ةمخرلا ةسفن ىلع كبد بقك» لوقي هللا نأ عم انلكو الكو:ةماعو
 نرتحاو » الئاق نابصلا بقعي كلذإو « ةأحنلا اهب لفح مل دهأ وش نه قبس ام

 )هع ج يفملا (1)



 سفنل اب دارملا نإف « ىلع نيع تأقفو « ديز سفن ثباط : ون نع كلذ

 ىنءاج : وحن دريو « ديكوتلا ىف اهلاح ىلع اسيلف « ةرصابلا نيملابو « حورلا
 ةمحرلاهسفن ىلع مكبر بتك » ليزغتلا ىفو ءامبتاذ ىأ ؛ورمع نيعو ديز سفن

 ,0ئاذ ىأ د

 ميهافمنم ةاحنلا ةنسلأ ىلع عاشاه وه ببسلاو ؛ ىهتانال ةيلدج كراعم ١

 هيوبيس هربتعأ ىذلا ءادتبملا ىلع دئاعلا نيمضلا فذخ « ابنع انانغأ ناكأم

 مهل نوكيل « كلذ اولمف مهلعلو ؛ نيف وكلا دنع غاستسم زئاج « ةرورض

 . عامسلا بئاجل ابيلخت هواعفي ملو ؛ نييرضبلا يأر فااخ ىأر

 « رخآ قيرف نويفوكلا قذاو اك« ةاحنلا نم قيرف نييرصبلا قفاو دقو

 كلذ مغرو نييفوكلاو نييرصبلا نيب ارئاح فتو ىنرملا مالكلا نأ مهملاو

 . مهماكحأو مهافالخم ءىباع ريغ ةايحلا تيقبام ىبرعلا مالكنلا قبيس

 ل] برقأو . ةدعاق فلأ نم ريخ ادحاو ادهاش نإ : لوقأ تلز الو

 ىلع سقي نأ ىف نيئدحملا نم ملكتملا ىلع ريض الو « ةاحنلا لاوقأ نم ىنلا

 بهذم وأ نييرصبلا بهذم ىالكب تيون : لو-قي نأ نود « عمسو املك

 ٠ نييفركلا

 ملعوحنلا ىحضأ امنأكو عراصتت ءارآلاو « ىلاوتت لاوقألا ىلإ رظناو

 ٠ عارص ملعو « مالك

 ابضعب قوسأو « ءارآلا نم ىصحال ام اهفىرأل ةلأسملا هذه ىلإ رظناو

 ش ٠ لاثملا ليبس ىلع

 «٠ هلسسقب « فرصتم مات لمفل بوصنملا فذح عيبرلا ىبأ نبا ذاجأ

 61 / مج نابصلا ةيشاح (1)



 امال

 . هدعو ىأ «ىسحلا هللا دعو لكو « ماع نبا ةءارقك

 00 7 ةراكدب ماهشه هزاجأ -؟

 وأ « انلكو الك وأ « مايفتسا مس 1 ادتبملا نك اذإ ام صتخ ليقو -+
 مهيأ : هوقو «٠ عنسأ مل هلك: وتلا را عد

 0 عماجي ؛لوصوملا ىلع مايفتسالا سأيق هبجوو : تب رض
 نيلجرلا الك وأ « لاجرلا لكو وحئف ءام د ىنعم ىف ءالكو ؛ لكد نركو
 «ءامدو ؛ تيرض نم الإ نيلجرلا نمام وأ ؛« لاجرلا نمام ىندم ىف ؛: تبرض
 . هدئامك فذحلا غاسف لوصوملا تيبشأف ردصلا امل

 مدا لكفو «ىأو كم ون ردصلا هلرسأ لكف ف ةذحلا زوي ليقو - ؛

 7 اذإ نأب هبجوو اضيأ زارا نغني وسم انو هيقدر ترا
 نم رثك آلا ىلع ىرجأف هب الوعقم هنرك لقو « مفرلا هيف رثك ردصا

 . رخأتيو مدقتيام فالح هلاوحأ

 كح ؛ مومعلا ءاضنقا ىف اههبشأامو «لكد ىف فذحلا زوي ليقو -٠ ه
 .. بجأ ريخ ىلإ وعدل لجدر : وحن ؟ اضرأ ءأ رفا ن

 كوبأ وحن بجعتلاك دماج لدقب بوصتملا فذح زوجك ليقود - 5

 . قاسكلا هيلعو هنسحأ ىأ نمحأ ام

 م"0كيطعم انأ مردلا د دوم فصولاب بوصنملا فذح زوج ليقو -1/

 مالك راسو قيزرط ىف اوراس دق « ةاحتلا ن أ ىلع الياد اذه دعب ىرتأ

 ذوذنثلاب وأ ةرورضااب مك-حلا نم مهنع ردصام نأو ٠ رخآ قيرط ف برعلا
 . هيلع سايقلا زوي برعلا هتلاقام لكنأو , هيف مهل هجوال

00 

 ها/ | >٠ عما رملا عمه رظنا 0(
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 عسجأ رأأ

 هيوبيسل . باتكلا - ١

 معلا باتكلا دهاوش حرش - ؟

 ٠ ناسح مامت / د . ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا - م

 ٠ نوع نمسح . وحتلاو ةغللا - م

 نسح سأيع - ثيدحلاو مدقلا نيب وحتلاو ةغللا ه

 . ىقارماسلا ميهارإ - ىخيراتلا ىوغللا روطتلا ب +

 ىنج نبا - صئاصخلا 5

 - صئاصخلا شماه م

 ماشه نبا - ىنغملا -و

 ريمألا دمي - ىنعملا ىلع ريمألا ةيشاح ٠

 نيمأ نوحأ : مالسإلا ىحض 1١-

 ىتاففألا ديعس  وحتلا لوصأ ىف ١١
 ىوملا توقاي  ءايدآلا مجعم ١م

 ىرشخمرلا  لصفملا ١4

 شيعي نبأ - ىلضفملا جرش 0:
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 هريسملا - بضاقملا - 1



 دبا

 .. ةميضع قلاخلا دبع دمت - بضتقملا ىلع اقيلعت

 1 ىطويسلا - حارتقالا
 قاجرجلا زاجعإلا لئالد +

 نايح نال 3 طيحملا رحبلا 3

 ىسولألا  رثارضلا - ؟4

 - :ىروغلا لع - عبسلا تاءارقلا ىف عفنلا تع -؟ه

 ١ حصاقلا مساقلا ىنأل - ءىدتيملا ءىراقلا جارس 52

 . ىادلا رسع ىبأال  عبسلا تامارقلا ىف ريستلا -
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 روبصلا دبع / د  ثيدحلا ةخللا مع ءوض ىف ةينآرقلا تاءارقلا - م

 نيهاسش
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 ةنابش عيمسلا ديعرد ب ةيقيرطت تاسأرد - 4
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 ىديبزلا  نييوغللاو نييوحنلا تاقبأط -م5
 كرابملا نزامأ/ د - ىبرعلا وحنلا م0
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 ناسح مام / دا ةغللا ف ثحبلأ جهاتم - ١:



5 

 ىضرلا  ةيفاكلا حرش ب ؛»

 ةيفل "الا ىلع سي ىشاوح عم

 قوسدلا - ىنغملا ىلع قوسدلا ةيشاح س عع

 . ىطيقتشلا دمحأ  عماوبلا عمه لع عماولا دردلا < ؛ه

 ماشه نبا - كلام نبا ةيفاأ ىلإ كلاسملا مضوأ . 45

 ٠ ىرهزأالا دلاخ .. حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش -

 ىللعلا سي . حيرصتلا ىلع سي ةيشاح - م

 طيحلا سومأتقلا باسو

 سراف نا ٠ ةغللا هقف ىف ىحاصلا ٠
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 تسروفلا

 وحتلا ىف ةرورضلا ةأشن - 4

 ثحبلا ىف ةاحتلا جبنم -
 تاجبألا ضعب لامهإ

 لامهإلا اذه رثأ
 ذاشلا - ١

 ةرورضلا - 14

 ةرورضلا عاونأ - ١

 ةدورضلاو ذاشلا نيب قرفلا

 ةرورضلا ةأشن بابسأ -

 سايقلا - ١

 ةيوحنلا تارورضلا نم  ؟م

 ةرسكلاب نينكاسلا لوأ كيرحت 0 )7

 نباب فوصوملا ملعلا نم نينكاسلا وأ فذح م
 ةيوييس ىأر  ؟م

 شيعي نبأ ىأر - 4
 نينك اسلا ىف ةرورضلا عضاوم - مه

 ةرسكلاب نونلا كيرحت لوألا -؟ه

 درملا ىأب -
 انيإ تسيل ةفصلا : ىناثلا -

 فوصوملاو ةفصلا ريغ ىف : ثااثلا - مب
 نيدلمجا نيب 0 - )١(

 هلوعفمو لعافلا ممأ نيب (0)- 8
 3 أربخ نبأ ناك اذإ - 0

 كرحتملا نيكست () 00



 او ع

 ةيسايقلا عضاوملا - 0

 ةيسايقلا ريغ عضاوملا  ؟ب

 : تاءارقلا فهدورو م

 تا.ارقلا ىف هدوروو ةا>نلا راكذإ مو ١

 ةيبرع ةجه نيكسنلا مه

 ىج نبأ ىأر بارطضا مم
 نيكستلا ماسقأ - +
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 اظنوأ راف .هدورو -#مولأأ ا 5
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 .« لك ١ لاعتسا عضاوم - ؛5

 ' نيمضلا ةفاضم « لك - 5
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 .امسالا عيمج لثم « عيمج د

 كئادلا قدح ناو وع

 .ه رعوم ةنس ةجحلا ىف هرغ ىف هللا كمحل م
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